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Het Genootfchap wil , door het bekroonen en 

uitgeven van, aan. hetzelve in ’t algemeen 

voldoende , Verhandelingen, geenszins ver- 

(taan worden, alle de daar invervatte flel- 

lingen volkomen toe te flemmen, en als de 
zijne aan te nemen. 

Het erkent ook geene Exemplaren voor echt , 

dan die door den Secretaris des Genoot- 

Schaps ed zijn. 
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ZIJNE MAFESTEIT 

LOUIS NAPOLEON, 

DOOR GODS GENADE EN DE 

| CONSTITUTIONELE WET- 

TEN VAN DEN STAAT, 

KONING VAN HOLLAND. 

seh Ber! 

D. lust tot kennis en bevordering van Kon- 

ften en Wetenfchappen had, in het jaar 1768, 

eenige Beminnaren en Befchermeren derzelve 

Pinnen de Stad Vlisfingen, opgewekt, om, tot 

dt í be- 
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bevordering van dit edel doelwit een Genoots 

Íchap of eene Academie op te regten. Mer be- 

hulp van elders wonende Vrienden , is ook wel- 

haast die loffelijke inrigting tot fland gekomen, 

en door de Heeren Staten van Zeeland erkend 

en begunftigd. 

Sedert dien zijd, zijn 'er XV. Deelen der 

Verhandelingen van het Genootfchap in druk 

egaan , en dit getal zou, ware het onge- 

lukkig Oorlog , met al deszelfs noodlotti- 

ge gevolgen, niet tusfchen beiden gekomen, 

aanmerkelijk grooter zijn geweest. 

Maar ’t geen andere geleerde Maatfchappijen, 

die in Vrede plegen te bloeijen , ondervon: 

den, SIRE, overkwam ook dit Genootfchap ; 

zoodanig, dat in het jaar 1801, in overweging 

wierd genomen, of het niet best ware , de 

Maatfe 1abpij te loopen. 

Even- 
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Evenwel befloten Directeuren , in hoop op 

gunftiger tijden, alle hunne krachten te vereeni- 

gen en te verdubbelen, tor inftandhouding hun- 

ner inrichting, en derzelver Zetel naar Mid- 

delburg over te brengen , alwaar verre de 

meeste Directeurdn en Leden ‘woonachtig wa- 

ren. 

In het Mufeum te Middelburg, waar de 

Academie der Teeken-, Schilder-, Beeldhouw- 

en Bouwkunde gehouden wordt, en lesfen ge- 

geven worden in Proefondervindelijke Natuur- 

kunde, wierd ook het Zeeuwsch Genootfchap 

der Werenfchappen met deszelfs Kabinet en Bi- 

bliotheek gunftig ontvangen, en het gaat voort 

aldaar te vergaderen. 

Daar nu deze Maatfchappij gewoon is, jaar 

lijks eene of meer Prijsvragen , tegen uitloving der 

Goudene Medaille , uittefchrijven, en zoo geluk- 

Ì 2 kig 
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kig is geweest, om fommige derzelve te kun- 

nen bekroenen „ vindt het zich in ftaat om we- 

derom met het doen drukken en uitgeven harer 

Verhandelingen voorttevaren. 

Zij heeft thans, SIRE! de eer om, ingee 

volge UWER MAJESTEITS gunttige 

toeftemming „ aan Moogst-dezelve het eerste 

Deel van hare Nieuwe Verhandelingen, bij de- 

ze eerbiedig op te dragen. 

„Daar het UWER MAJESTEIT be- 

haagd heeft , zich met alle goedwilligheid te 

verklaren DEN BESCHERMER VAN 

HET ZEEUWSCHGENOOTSCHAP 

DER WETENSCHAPPEN ; zoo dur- 

ven Directeuren zich vleijen, dat zij in der tijd 

daar van de gelukkige gevolgen zullen ontwaren. 

Hier toe en tot alles wat UWER MAe 

JESTEITS Regering, voor *t Vaderland 

en 
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en dus ook bijzonder voor Konften , Wetenfchap« 

pen en fraaije Letteren, kan gelukkig en voor- 

deelig maken, bidden zij UWER MAJE S- 

TEIT den zegen des Allerhoogften toe , en 

hebben de eer zich met alleneerbied te noemen s 

S JRE! 

UWER MAJESTEITS 
ZEER GEHOORZAME DIENAREN, 

DIRECTEUREN van HET 

ZEEUWSCH GENOOTSCHAP 

DER WETENSCHAPPEN, 

En uit naam derzelven, 

N. C. LAMBRECHTSEN, 

PRESIDENT. 

J. DE KANTER puru.z 

MIDDELBURG, SECRETARIS, 
den 2. Januarij 

1807, | 
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D. voorname inhoud van drie Prijsver- 
handelingen , op de Vraag: over de 

„, oorzaken van het Brandkoorn en de mid= 

„, delen daar tegen”. -= = bladz. r 

Antwoord op de Vraag : 3 In hoe verre 

> zijn de middelen , door de Burgers 
2, SCHORTINGHUIS , PLEIJTE e@n 
2 PAULUS ; in drie onderfcheidene Ver- 
„, handelingen opgegeven, bij nadere Proef- 

„> nemingen „ voldoende bevonden ,„ om 

, het Brand= Koorn onder de Tarwe ge- 
„, heel , of zoo veel mogelijk , voor te 

„> komen”, door HENDRIK PONSEs 

Huisman te Geervlict. - == te (*) 

Antwoord op de Vraag : „, betreffende de 
», middelen om het Kram-en Matwerk aan 

„, de Zeedijken tegen den flag van het Wa- 
„> ter meer beftand te maken”, door 
ANDRIES SCHRAVER , ’s Lands In- 

Jpecteur te Zierikzee. - = = 69. 

p Ante 

“€2) Door het lang tijdsverloop tusfchen het drukken der one 
derfcheidene Verhandelingen in dit Deel, de verandering van 
Drukker enz. zijn in de paginering twee misllagen ingeflopen: 
de eerste is bij deze Verhandeling , die wederom met bladz, 1. 
begint ; de andere op bladz. 212. waar 112. en dus roo. te weie 
wig gelezen wordt: geen op a}le de voorts volgende bladzijden 
Plaats heeft, 
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Antwoord op de Vraag : „ ovér de uitloo- 

> zing van het Landwater uit het eiland 

„, van Walcheren”, door ANDRIES 

SCHRAVER , Landmeter en Commisfa- 

zis Infpecteur van ’s Lands Waterwerken 

te Zierikzee. - - bladz. 135 

Antwoord op de Vraag: 9, nopens de bes- 

2, te middelen om de Armkasfen in Zee 

, land te ontlasten ten aanzien der be- 

„, deeling van een aantal Armen”, door 
P. Fe PERRENOUDSs in leven Fransch- 

Kost=-Schoolhouder te Middelburg. 112. (ere.) 

Wiskundige Verhandeling over de bereke- 

ning van ’t vermogen der Uitwaterende 

Sluizen „ door je DE KANTER Phil.z. 

| 223 (323-) 

Antwoord op de Vraag : 9, betreffende de 

DEA BURORINA , op een ouden Steen 

te Domburg gevonden”, door *** 253. (353) 

Afbeelding wan dien Steen, 
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Ane Maatfchappijen &n menfchelijke ins 

fichtingen hebben „ gelijk de ondervinding 

door allé tijden leerde, haäréë bijzondere tijd- 
perken: zij worden, wasfen; werken, Bloei 

jen, nemen af, kwijnen, en worde hets 

fteld of— ‘gefloopt.— Ook dit ondervond het 
ZEEUWSCH-GENOOTSCHAP DER WETEN 

SCHAPPEN te Vlisfingen in de laatstverlöo+ 

pene veertien jaren , binnen welke geene bes 

‘kroonde of onbekroönde Verhandelingen van 

het zelve Zijn in het licht gekomen. Bij de 
witgave des X Veen Deels van ’s Gehootfchäps 

Werken , bloeide het: doch “origúnftige 

lotwisfelingen , en de voor den bloei vari 

Kunften er Wetenfchappen zoo zeer nadeelis 
ge tijdsomftandigheden ; deden het kwijnen 5 

Deer S brag= 
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bragten het zelfs tot mabij de geheele floo- 
ping : doch de doodelijke flag, die deszelfs 

aanzijn dreigde te vernietigen, werd, dank zij 

der goede Voorzienigheid, en der ieverige 

poogingen van Heeren Directeuren ! niet al- 

teenlijk nog tijdig afgekeerd; maar het Genoot- 

fchap herleefde , hernam zijne krachten , en 

is thans weder wat het behoort te zijn , om, 

overeenkomstig het hoofddoel van deszelfs op- 

richting , God op het hoogst te verheerlijken; 

het gantfche menfchdom „ en voornamentlijk 

den Landgenoten voordeelig te zijn, en aller- 

deië nuttige Kunsten en Wetenfchappen voort 

te planten. ; 

De gefchiedenis der fotgevallen en der werke 
zaamheden van het Genootfchap , gedurende 

een zoo aanmerkelijk tijdsverloop „ zou een 

gantfch Boekdeel kunnen uitmaken. Wij zul- 

len dezelve echter zoo veel mogelijk t'famen- 

srekken , en zonder, door al te kort te zijn, 

hoofdzaken voor bij te gaan, ons bepalen 

tot dat geen , wat voor het lezend Publiek 

van eenig belang.-kan zin. 

Wij beginnen met het verhaal van ’s Ge- 

nootfchaps Lotgevallen ; waar na wij des- 

zelfs werkzaamheden in oogenfchouw zullen 

nes 



NO OR BE RI‚CaH Te III, 

nemen : wij knoopen beiden aan , waar her 
bn ting des X Veen Deels dezelye. eindig. 

0) sigutjerder 
1792. 

Het Genootfchap had zich nu een eigen 
gebouw gekocht, en in hetzelve , als een | 
Mufeum ’ deszelfs eigendommen en Vergade- 
ringen overgebragt, en fcheen te bloeijen. 
Doch het leed in dit Jaar een ‚zeer groot ver- 
lies, door „den dood 6D) van den Heer 
ADRIAAN MOENS, te Batavia overleden, 
„den 12 October van dit Jaar. Hij was Eers- 
te Raad en voormaals Directeur Generaal van 
Indië , en een der edelmoedigfte Begunstigers 
van het ‚Genootfchap. CS) Ook werden ‚de 
„Heeren Mr. A. P. LAMBRECHTSEN van 

Kd Ri 

C*) Zie het Voorbericht des XVden Deels „ bladz. xr vri. 
C 1, Wij geven hier. en vervolgens. bericht. van” afgeftorvene 

Directeuren en Leden, woor zoo verre het Genootfchap „ als 
zoodanig , dadr’ van Kennis heeft ontvangen : een aantal hier en 
vervolgens ‚niet, genoemde ‚Directeuren en Leden „ “welker „namen 
Îtaan, op ge Lijst, voor aan in het Register op de KI eerste 
Deelen , doch welker” overlijden her “Genootfchap niet is- bekend: 
semaakt „en welker pamen men niet meer vindt op de nieuwe 
Lijst achter dit Voorbericht » moet men dus rekenan als overleden: 
Het Genootfchap is echter ten aanzien vân het leven of affter- 
ven van fommige buiten! landfche. Leden nog in ’t.onzekere. 
CS) Ten bewiize hier van zijn zijne kostbare gefchenkens 

men zie het Voorbericht des XVden Deels, bladz. LXE 
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Ritthem , Raad en Burgemeester te Vlisfin- 
gen, Oudfte Direatenr ; en de Heer j. oos- 

TERDIJK SCHACHT, Profesfor in de Genees- 

kunde te Utrecht, Lid van het Genootfchap, 

aan hetzelve door den dood ontrukt. De Hee- 

wen Mr. D. THOMASSEN A THEUSSINCKs 

Burgemeester der Stad Zwol, en Mr, c. vaN 

LENNEP te dmfterdam legden hunnen Post 

als Directeuren neders 

’t Genootfchap had daar en tegen her 

genoegen dit verlies vergoed te zien , 
door tor Directeuren aanteftellen de Heeren 

Mr. WILLEM SCHORER, Gecommitteerde 

Raad van de Ed. Mog. Heeren Staten van 

Zeeland te Middelburg; Mr. LEENDERT 
HUIBRECHT DE HAZE BOMME, Oud Bai/- 

liu der Wateren van Zeeland te Middelburg; 
Mr. CORNELIS ADRIANUS CANTER 
VISSCHER» Ordinair Lid in den Achtbaren 

Raad van Juflitie-des Kasteels Batavia, en 

&RNOLDUS VAN TILBURG,M.Z. Schepen en 
Raad te Goes: en torlieden : de Heeren Je AN 

HENRIJ PAREAU, S. S. Theol. Doct. 

“Theol. ec Ling. Orient. Prof. te Deventer ; 

ABRAHAM VAN STIPRIAAN LUISCIUSs 

Med. Dect, er Cheuk Lector te Delft ; 

Je 
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JERONIMO DE BOSCH, eerste Klerk ter, Se- 

kretarij der Stad „Amfterdam ; Jon. winH. 

TIJLANUS, $.S. Theol. Doct. en Predikant 

te Harderwijk; ENG. MAT TH. ENGELBERTS, 
Predikantte Hoorn, en SAMUEL VAN EMDRÉ, 

Predikant te Wageningen. 

rr ebk 

In dit Jaar ontvielen het Genootfchap door 
affterven , de Heer Directeur, JoHANNES 

LOUIJSSEN » Penfionaris honorair der Stad 

Vlisfingen, en de Heer j. DE BEUNIE, 
Lid , Med. Doctor te Antwerpen. 

Tot Directeuren wierden aangefteld: de 
Heeren joos Noozre, eerste Griffier der 
Weeskamer en Kiezer , te Middelburg; en 
CORNELIS GIJSE, Commisfaris van den West- 
Indifchen Handel, ten Departemente Zeeland, 
te Middelburg: en tot Leden: de Heeren wor- 
TER FORSTEN VERSCHUUR, Med. Doct.ac 
Med, et Chem. Prof. te Groningen; peTRuS 
HAAK, Prof, Theol. et Hist. Sacr. [onor. en 
Predikant te Amfteldam; yACOBUS CREMER, 
Stads- Predikant te Middelburg ; Jonannes 
TIsSEL, Lutersch- Predikant te dinfleidam, 
€ ANNEUS IPEIJ, Predikant te Gapigge, 

S 3 Op 
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Ai bin àl k 

Op den 18. Januarij van dit Jaar vierde het 

Perpeteel Committé, in eerie buitengewone 
Vergadering , den XX Ven Jaardag van ’s Ge- 
nootfchaps oprichting. De Heer Vice Prefi- 
dent BERTLING opende de plechtigheid 
met eene wel uitgewerkte Redevoering , over 
den oorfprong en voortgang der Kunsten en 
Wetenfchappen in het Vaderland na het her- 
frel der edele Vrijheid. De Heer Secretaris 
VAN ROIJEN las vervolgens een heerlijk 

dicheftuk , over de Wetenfchappen als een uit- 

muntend Gefchenk waar mede de Godheid den 

menfch boven de redenlooze dieren bewelda- 

digt— Alles werdt met een vriendfchaplijken 

maaltijd befloten , en het onderling genoegen 

te meer verhoogd, wijl eenige Heeren voor- 

malige Directeuren , van het Genootfchap ; 

doch die deze hunne Posten hadden nederge- 

legd, thans dezelve wederom aanvaardden ; met 

namen: de Heeren Mr. A.E. VAN DISHOEK, 

van Domburs ;Mr.N. c. LAMBRECHTSEN, 

oud Raad en ‘Penfionaris; (doch die inmid- 

dels en federt het Jaar 1776. Lid geble- 

ven was) en Mr. A. saANDRA, Schepen 

en Raad te Vlisfingen, Ook werden bij deze 

ge 
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gelegenheid tot Directeuren aangefteld, de 
Heeren Directeuren: JOH. JAC. DE FREITAG; 

Lieutenant Collonel bij het Corps Ingenieurs 

ten-dienste dezer Landen , Intendant van ’sLands 

Dok. en Sas te Vlisfingen ; WILL. JAC. VAN 

DE GRAAF 3 Ordin. Raad van: Nederlandsch 

Indië ; gewezen Gouverneur en Directeur van 

Ceilon, nu Directeur Generaal, te Batavias- 

‚JOH. GER, VAN ANGELBEEK, Ordin. Raad 

van Neêrlandsch Indië , Gouverneur en Di- 

recteur van WMallabaar ; Jon. siBERe, Or- 

din. Raad van Nederlandsch Indië,’ enz. te 

Batavia ; JAN HENDRIK WIEGERMAN ; 

Extraordin. Raad van Nederlandsch Indië, 

te Batavia ; Mr. PIETER GER. VAN 

OVERSTRATEN, Extraordin. Raad van Neder- 

landsch Indië 5 Gouverneur en Directeur van 

Java’s Noord Oost Kust; GIjsB. JAC. WELGE- 

VARE, Extraordin. Raad van Nederlandsch In- 

dië, te Batavia ; JACOB VAN HEEMSKERK, 

Opperkoopman en Vendumeester, te Bg- 

tavia: en op de Algemeene Vergadering , 
den 26 November, tot Leden , de Heeren 

GADSO KOOPMAN , Med. Doet. et Profes- 

for, te Koppenhage, CN J. P. DE MORAFZ, 

Med. Docter, te Sammelsdyk,. De Heer 

$ 4 „Direa- 
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Directeur, Dr. A. j. 's GRAEUWEN , te Zie- 

rikzee , mam als zodanig zijn ontflag. 

De dood antrukte voorts ook in den loop 

van dit Jaar aan het Genootfchap , de Hee- 

ren Directeuren : Mr. j. VAN DISHOEK 

Schepen en Raad te Wlisfingen, en LEONARD 

FERLEMAN , Heer van Croisillez , Rent- 

meester des Epargnes van hun Hoog Mog. 

in het Quartier van $/wis in Vlaanderen; en 

uitde Leden, de Heeren Jon. RATELBAND, 

S. S. Theol. Doct. en Prof. te Franeker ; 

DE MONCHIJ, Med. Doct. te Rotterdam; 

R. FORSTEN VERSCHUUR, Anat, er Chirurg. 

Prof. te Harderwijk, en P. NIEUWLANDs 

Hoogleeraar te Leiden, 

1245: 

De Heeren Directeuren Mr. j. M. VETH 

VAN DE PERRE van Westkappel , Mr. A. 

VAN DOORN, J: STAVORINUS, En J. C. 

KROEFF , legden deze hunne waardigheid bij 

het Genootfchap neder. 

1796. 
Een zoo zwaren flag als immer trof thans 

de Maatfchappijs Zij verloor door den dood 

ha= El 
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haren waardigen Voorzitter , den Heer Mr. 

ISAAC WINCKELMAN, Oud Burgemeester 

der Stad Wlisfingen ; een Man, die, federr 

de eerste oprichting dezer Maatíchappij van 

Wetenfchappen , gedurende den tijd van viji- 

en twintig Jaren , in zijne betrekkingen van 

Directeur en Voorzitter, bij dezelve ten hoog- 

flen wel verdiend heeft ; die onvermoeid al- 

les, wat hem mogelijk was, tosbragt, ter 

vermeerdering van haren bloei en luister; en 

wiens nagedachtenis bij haar altijd in zegen 

blijven zal. Hij ontfliep zagt en zalig den 7. 

van Bloeimaand, in den ouderdom van omtrend 

73. Jaren. ° 

‚De Heer toenmalige Secretaris DRIJFHOUT, 

hield over den Afgeftorvenen eene plechtige 

Lijkrede, in eene Algemeene Vergadering des 

Genootfchaps , waar in ook de naaste Heeren 

Bloedverwanten des overledenen waren ver- 

zocht en verfchenen. 

Verdiende immer een waardig Man, al is het” 

dan na zijn verfcheiden , algemeen en meer van 

nabij gekend te worden, het-was voorzeker de 

Heer winckerMmaANs en daar dit het bêsc 

door de Lijkrede zelve’ kan gefchieden; zulle 
wij dezelve achter dit Voorberich: laten‘ volges" 

S 5 De 
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De Vrouwe weduwe s. C‚ WINCKELMAN 

geboren pe cHuij, heeft het welgelijkend 

Afbeeldfel hares overledenen Echtgenoots aan 

de Maatfchappij gefchonken; en het is, in eene 

van ’sGenootfchaps Zalen , een gedenkteeken 

van haar Eds. genegenheid voor hetzelve, en 

van het geen haar zalige Echtgenoot eenmaal 

was voor deze Maatfchappij , die hij als zijn 

troetelkind beminde, 

In dit Jaar overleed ook de Heer j. vRTSCH, 

Lid des Genootfchaps , te LJs/elflein. 

EA 

Het Genootfchap leed in dit Jaar een zeer 

groot verlies in den dood van den Heer Direc- 

teur Mr. BONAFACIUS MATHIAS POUS, 

Bewindhebber van de O. I. Compagnie ter Ka- 

mer Zeeland, te Middelburg ; een Man van 

goed beleid en ijver ; een vlijtig voorftander 

van Kunsten en Wetenfchappen en een waar 

beminnaar van zijn Vaderland. 

De Heer j. j. pe FREITAG „ Directeur 

Ingenieur van ’s Lands Fortificatiën , nam als 

Directeur zijn ontflag, behoudens zijne betrek- 

king als Lid. Doch het Genootfchap won daar 

en tegen den Heer Mr‚p. RADERMACHERS 

van 

hd 
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van Nieuwerkerk, die wederom den post 
van Directeur op zich nam , en edelmoedig 
de jaarlijkfche toelage, federt zijnen afftand in 
1788. , voldeed. | 

Ook werden tot Directeuren aangefteld , de 
Heeren: Mr, HERMAN JAcOn DIJKMEESTER, 

Lid van het Committé tot de zaken van de Mari- 
ne, in’s age ; Mr. JÓAN VAN KUFFELER; 
Lid van het Committé tot de algemeene 
Zaken van het Bondgenootfchap te Lande, 
in ’s Hage; PIETER JACOBUS SERLÉ, 
Koopman en Capirein van de Burgerij, te 
Middelburg , ADRIAAN VAN SOLINGEN , 
Med. Doet. Art. Obfterr. Lector ‚en Lid 
van den Provincialen Raad van Zeeland, 
te Middelburg; Me. corNeris cerRIT 
BIJLEVELD , Lid van den Provincialen Raad 
van Zeeland, en Commis Generaal bij het De- 
partement van de Marine in Zeeland, te Mid- 
delburg ; ABRAHAM VAN LINDEN VAN 
DEN HEUVELL, Lid van den Provincialen 
Raad van Zeeland, te Middelburg ; jacos 
NOELS , Raad der Stad, te Wlisfingens 
HENDRIK KLUIT , * van Rhijnfaterwoude , 
te Utrecht, en PauLus BALL , Lid vän den 
Provincialen Raad van Zeeland; te Middelburg: 

en 
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en tor Leden : de Heeren Jonocus HERINGA, 
5. S. Theol, Doct. en Prof. te Utrechts. 
Mr. roman Luzac, Oud Hoogleeraar in 
de Vaderlandfche Gefchiedenis , Griekfche 

Taal en Oudheden, te Leiden; zacoBus 

KANTELAAR „ Repraefentant van het Volk 
van Nederland , in ’s Hage; joacuim 

BODEL, Med. Doct. te Dortrecht ; CASPER 

JOHAN WENCKEBACH, Rector der La- 

tijnfche Schaol te Middelburg; ANTONIuS 

VAN DEINSE, Predikant te Middelburg 3 

WILHELMUS SCHOR TINGHUIS , Predikant 

Serooskerke; PETRUS DRIESSEN») Med. 

Doet. Med. Chem. Mat. Med. et Hist. Nat. 

Prof. te Groningen; PIERRE ETIENNE KOKs 

Med. Doct.et Prof. te Brusfel; joacnim 

PIETER ASMUS , Eerste Equipagiemeester 

bij het Departement der Marine in Zeeland , 

te Vlisfingen; EELKO TINGA, Predikant te 

Vlisfingen; JAQUES BrREzZ, Walfch Predikant 

te Middelburg, en GERARD VAN KOOTENs 

Predikant te Vlisfingen. 

1798, 

De Beeren Mr. w. A. LESTEVENONS 

ran Hazardswoude ve Haarlem; Mr. j. van 

KUE- 
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KurrreLeR, en Mr. nm. j. DIJCKMEESTER; 

te s’Hage , bedankten als Directeuren. 

179 

In dit Jaar overleed de Heer Directeur Mr. 
M. VAN VISVLIET, Oud Penfionaris der Stad 

Middelburg , en Opperboekhouder der O, 1. . 

Comp. ter Kamer Zeeland , een ijverig be- 

fchermer der Maatfchappij , en van alle fraaije 

Letteren. : 
Tot Leden wierden aangeftéld, de Heeren 

WILLEM JAN ZILLESEN, Rector der 1atijn- 

{che School; te Middelburg ; JAN ANTHONIS 
ARDESCH , Med. Doctor te Middelburg, 

Ën ABRAHAM DINGEMANS; ’s Lands Infpec- 

teur te Vlésfingen. 

De Heer Mr. j. A. MOENS» Raad der Stad 

Vlisfingen , nam als Directeur zijn ontflag. 
In denloop van dit Jaar zijn overleden de Hee- 

ren Directeuren , Mr. ce: cAEN, Oud Bürge- 

meester der Stad /lisfingen , een van ’s Genoot- 

fchaps ĳverigfte Befchermers ; Mr, wiLLEM 

ARNOED AL TING, Gouverneur Generaal, en 
J-H. WIGERMAN, Raad van Neêrlandfch Indië. 

| Ook _ 
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Ook ontnam de dood, in dit Jaar, der Maat- 

fchappijë. eenen harer eerste Oprichteren en 

Begunftigers , den Heer Mr, r. Pp. vAN DE 

SPIEGEL > voormaals Raad - Penfionaris van 

Zeeland , naderhand van Holland en West- 

Friesland. : desgelijks den Heer jacopus 

WATERVEIET > Lid te Middelburg. 

18or. 

Thans was het Genootfchap , door aanhou- 

dende verliezen van Directeuren „ zeer ver=" 

Zwakt „ en‚-ten aanzien van deszelfs finan- 

cielen toeftand ; ‚zoodanig kwijnende en in ee- 

hen…zoo veegen toeftand , dat men noodig 

vond eene Commisfie te benoemen , om den 

financieelen en moreelen flaat des Genootfchaps 

te onderzoeken , en, zoo mogelijk , midde- 

len tot behoud en herftel der Maatfchappij 

wan de hand. te geven. 

Deze Commisfie bragt in eene Vergadering 

van Heeren Directeuren een Rapport uit, 

hoofdzakelijk inhoudende: „ dat, aangezien 

„‚ de onmogelijkheid , om uit hoofde van de 

sfchier geheele uitfterving „ verhuizing of 

s> bedanking van de Directeuren en Leden te 

5 Vlisfingen gedomicilieerd, de Maatfchappij 

dd de 
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in die Stad aan-den gang te houden , veel 

min dezelve op te voeren tot dien ftaat van 

ijver en werkzaamheid, die de gewone vrucht 

van onderlinge bijeenkomften en aemulatie 

behoort te zijn; — Zij Gecommitteerden er- 
kennen moesten , geene redmiddelen aan de 

hand te kunnen geven, om deeze Maat- 

fchappij te Wlisfingen te kunnen doen fub- 

fifteren , en mitsdien meenden vooruit (te 

zien, het moment , waartoe alle menfche- 

lijke inrichtingen eenmaal plegen te verval- 

len, en ook daarom zouden adviferen , om 

zich niet te vergeefsch tegen die fataliteik ' 

te verzetten; en dat zij Gecommitteerden , 

hoe ongaarne zij advifeerden „ tot de dis- 

folutie eener Maatfchappij , die federt den 
Jare 1769 niet zonder nut van ’t Algemeen 

was werkzaam geweest, verfcheidene fraaije 

Verhandelingen uitgegeven en -belangrijke 

Prijs-vragen had beantwoord gezien en be- 

kroond , nochtans zich in de harde nood- 

zakelijkheid bevonden, om, uit confideratie 

der financieele en moreele fituâtie des Ge- 

nootfchaps, De sLOOPING daar van aan 

te raden; ’s Genootfchaps Bibliotheek „ 

de Kabinetten van hoorns, fchulpen 54 

» du 
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» turalia , en Medailles te verkoopen ; &ns: 

»» Dat zij Gecommitteerden echter oordeel= 

5, den; deze zaak van zoo veel gewigt té 

ss Zijn; dat zij voorftelden om ; alvorens tot 

„> de disfolutie des Genootfchaps te befluiten 

salle de Directeuren , bij rond gaanden bries 

& ve uit te noodigen ; om zich in een expresse 

», fe Vergadering daar op te expliceren.” 

Heeren Directeuren , hoe zeer over dezer 

voorflag aangedaan ; oordeelden echter met de 

aangevoerde gronden te moeten inftemmen ; 

doch niet te min naar middelen van behoud 

te moeten uitzien: 

„„En ingevolge dit beflait ; wierd dan ook 4 

bij ‘een rondgaanden briev, de Vergadering 

van Heeren Directeuren befchreven tegen den 

18 Februarij dezes Jaars 1801. 

En deze ,' voor ’s Genootfchaps aanwezer 

beflisfende , dag verfcheen ! — Niemand ech= 

ter der tegenwoordig zijnde Directeuren raad: 

de de flooping aan , en van de afwezende Di- 

recteuren kwamen de ernftigfte tegenverklarins 

gen in; en men werd het eens; middelen 

ter herftelling aan te wenden, 

Men befloot naamlijk : „ het huis des Ge= 

s nootfchaps te Flisfingen te verkoopen ; 5 de 

5 Bie 
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„ Bibliotheek , Kabinetten en verdere eigen- 

„„ dommen over te brengen naar het Mufe- 

s um te Middelburg, en de Jaarlijkfche Alge- 

„ meene Vergidering te houden te Vlisfin- 

» gen.” (*) Dir Befluit, werd alzoo ook in 

den loop van dit Jaar ten uitvoer gebragt. 

Daar nu de Vergaderingen van het Perpe- 

tueel Committê in het Mufeum Medioburgenfe 

ftonden gehouden te worden , en die van het 

Middelburgsch Departement te vervangen , 

zoo werden de bijeenkomften van dit Depar- 

tement provifioneel gefloten. 

Heeren Directeuren vonden verder eene 
herziening der wetten noodig., en bepaalden 

een nieuw Reglement voor het Genootfchap 5 

gefchikt naar deszelfs tegenwoordigen toe= 

ftand. 

Voorts had het Genootfchap het genoegen „ 

dat de voormalige Heeren Directeuren , Mr 

Je A. MOENS , en Mr. j. A. ecius, dezen 

Post wederom op zig namen 3 en dat voorts 

werden aangefteld , tot Directeuren, de Heeren 

Mr. MARINUS EMANUÊL CORNELIS 

Î. Deer. Ss VER= 

C de In eene Vergadering van Heeren Directeuren den 23 Fe- 

bruarij 1803. is , om gewigtige redenen, befloten , ook de A= , 
gemeene Vergaderingen des Genootfchaps voortaan „ immers #90 

%ifioreel , in het Mufeum Mediohurgenfe te houden. 
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VERSLUIJS, Oud Penfionaris Honorair der 

Stad Vlisfingen, te Middelburg; CASPERD 

“ADRIAAN CORNELIS SLICHER, te WWiddel- 

burg; Mr. joHAN WILLEM VAN DUSSEL- 

DORP DE SUPERVIELE, Oud Raad der Stad 

Middelburg ; coRNELIS vis, Oud Raad der 

Stad Middelburg; Mr, BARTHOLOMEUS VAN 

DE KREKE, Lid van het Departementaal Be- 

ftuur van Schelde en Maas, te Middelburg 3 

Mr.PiE TER BELAAR TS, Lid van het Depar- 

tementaal Beftuur van Schelde en Maas, te Mid- 

delburg ; CORNELIS JOHANNES SERLÉ 5 

Kollonel van de gewapende Burgermagt, te 

Middelburg ; Mr. JAN ADRIAAN MODERAs 

Advokaatte Middelburg; ALEXANDER JOHAN 

SINCLAIR, Sekretaris van het Departemen- 

taal Beftuur van Schelde en Maas , ve Middel= 

DUrg 5 PIETER ACKERMANS, Oud Kiesheer 

der Stad; en Directeur van de Wisfelbank, te 

Middelburg; JAN ACKERMANS, Kasfier van 

de Wisfelbank, te Middelburg ; jaN PieTEr 

ERMERINS, Medicinae Doctor , te Middel- 

burg; JAN TAK, Ontvanger van ’c Familiegeld, 
te Middelburg; ERNESTUS PETRUS CRE- 

MER» Sekretaris van den Gemeente Raad, te 

Middelburg; ANTHONIJ MEERTENS, Oud 

Raad 
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Raad van Policie en Justitie te Demerarij, thans 

te Haarlem; Mr. 7. a. De MIST ,'Lidvan den 

Raad der Afiatifche Bezietingen- van de Bataaf» 

_ fche Republiek, te Amfterdam;, Mt. rocreR 

GERARD VAN POLANEN, Oud Penfionaris 

der-Stad. Vlisfingen ‚ Minister, Refident van, de 
Bataaffche Repübliek bij de Vereenigde Staten 

van Noord: America : ven‘tot-bieden: de Hee- 

Te BOUDEWIJN DOBBELAAR DE WIND3 

Med, Doet.-en …Anat; „Lector “te. Middelburg 3 

JAN ROBBERT DE VASSIJ, Med Doctor; 

te Middelburg TRANSGHBRIËL: LAFONT 3 

Predikant inde Walfche Gemeente te Middel 

DUrg3 JOHANNES CORNELIS DE MARREE 3 

Stads Chirurgijn em Kerkmeestef te Middel: 
burg sr Mrs jo HANNES “HINLOPEN ; “Oud 

Sekretaris vanhet Gerecht der Stad Uzrecht:} 

SIKKO REKKER , Leeraar der Doopsgezins 

den te Middelburg JAN: TENBRINK sj Reds 

tor _dero-Latijnfche 'Schioöl te, Harderwijkz 
CARED wil rass TRONOK >: Predikant do 

de Nederduitfche hervormde Gemeente te Fisp 3 
Me. DAVID JWCOB VAN LENNEP, ” Litte- 

raruuw Humaniorum Profesfor- aan het Athenaes 

em te Aimfterddim j eÂ ANTHONIJ WAREN 3” 

Sekretaris vande: Maatfehappij-tot bevordering 
veh | SS a van 
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van den Landbouw , te Amfterdam. 

» Daar en tegen moest het Genootfchap zich 

het verlies getroosten van den Heer Vice- Pree- 

fidenc en Directeur Mr. c. c. BERTLING, die 

deze beide Posten nederlegde, De Heer Direc- 

teur Mr. A. E- VAN DIsHOEK van Domburg, 

nam mede als zoodanig zijn ont{lag. Ook werd 

dezer Maatfchappij door den dood ontrukt, 

de Heer Directeur P. c. VAN OVERSTRA* 

TENs, voormaals Directeur Generaal van Neêr- 

lands Indiën. 

Daar nu de beide waardigheden van Prefident 

en Vice - Prefident , open ftonden , werd. 

door Heeren Directeuren tot ’s Genootfchaps 

Prefident- verkoren de Heer Directeur Mr. 

NICOLAAS CORNELIS LAMBRECHTSEN Ss 

Oud Raad en Oud Penfionaris der Stad Vlis- 

fingen (thans Raad der Stad Middelburg), die 

zich dier keuze liet welgevallen , en de hem 

opgedragene waardigheid ook edelmoediglijk 

op zich nam: de Post van -Vice- Prafidene 

bleef tot heden onvervuld, 

En’ alzoo verkreeg het Genootfchap;, ie het 

Ware, eene nieuwe gedaante, een nieuw aan- 

Zijn , een nieuw leven: hernam met nieuwen 

tusc ca moed deszelfs werkzaamheden, gaat 

daar 
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daar in rustig voort, en heeft zich federt meer 

en meer uigebreid en gevestigd. 

1809. 

In dit Jaar legden de Heeren, Mr. vr. see 

LAER TS, voormaals Lid van het Departemen- 

taal -Beftuur van Schelde en Maas, van hier ver 

trekkende; reNDRIK viNK, A. L. M. Med. 

& Phil. Do&. Anat. & Chirurg. Prof. honor. te 

Rotterdam ; en zacos Noers, Lid van den 

Gemeente Raad te Vlisfingen , hunne- Posten 

als Directeuren van het Genootfchap nedera 

De Heeren Leden, J. DES ROCHES » 
J. GESQUIERE) F.R. DE BERG, te Brusfels 

Dr. j- J- ANDRIESSEN , Oud Burgemeester 

der Stad Vere ; Ds. H‚ SCHORTINGHUIS ;'Pre= 

dikant te NVisfe, en Gc. BRENDER Á BRANDIS3 
Secretaris van de Maatfchappij tot Nut war 

‘t Algemeen, ontvielen het Genootfchap door 

affterven. | | 

Daar en tegen nam de Heer Mr. jz. w. 

SCHORER, Lid van het Departementaal Beftuur 

van Zeeland, den post van Directeur wederom 

op zich: en werden voorts tot Directeuren 

aangefteld de Heeren : Mr. LEENDERT 
VAN DER LINDE, Advocaat in Demerarijs 

SS3 nis 
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Mr. ZACHARIAs PAspoorT , Lid van het Depare 

tementaal Beftuur van Zeeland, te Middelburg 3, 

Dr. ERICUS DE LANG, Medicinae Doctor „te 

Middelburg, en Mr.y.sNoucKk HURGRONJE, 

Advocaat te Middelburg: en tot Leden : de 

Heeren ..-. RAEPSAET, voorheen Raadpen- 

fonaris van Oudenaarde, te Oudenaarde: c.F.DE 

NIEUPORT, Lid van ’t Nationaal Inftitut van 

Parijs, te Brusfel;j. F. VAN BEEK CALKOENs 

Prof. Extraordin. Math., te Leijden; j- wire 

MET , Profesfor in de Oosterfche Talen, te 

dlarderwijk; CG. REumonNrtT, Med. Doctor, 

Lid van de Koningl. Sociteit, en der Genees- 

kunde en Nat. Historie van Edenburg en Lon- 

den, te Aken; Mr. j. nm. ONDER DE WIJN= 

GAART CANTZIUS,: Advocaat te Delfts 
T-A. UILKENS, A. L.M. Phil. Doct. en Pre- 

dikant te Zeurwm en w. Cc. HOOG , Predi- 

kant in de Nederduitfche Hervormde Gemeente 

te Domburg. 

1303. 

Overleden de Heeren Directeuren Mr. LEEN- 

DERT VAN DER LINDE, te Demerarij ; Mr. 

DANIEL RADERMACHER, van Nieuwerkerk „ 

te Middelburg: en de Heeren Leden: win Lem 

CHRIS- 
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CHRISTOFFEL HOOG, Predikant te Domburg; 

SAMUEL DE WIND, Med. Doctor, ’sLands 

Operateur en Steenfnijder, en Stads Operateur 

en Vroedmeester., te Middelburg ,en woLTEn 

FORSTEN VERSCHUURE, Med. Doct. Med. 

Chem. Profesfor, te Groningen. 

De Heer Mr. A. VAN DOORN, Lid van het 

Departementaal Beftuur van Zeeland, aanvaardde 

wederom den Post van Directeur ; en zijn voorts 

aangefteld tot Directeuren , de Heeren: Mr. 

ANTHONI WILLEM PHILIPSE, Procureur 

Generaal bij het Departementaal Gerechtshof 

van Zeeland, te Middelburg ; Mr. RoLaNnD 

VAN DAM , Raad in het Departementaal 

Gerechtshof van Zeeland , te Middelburg 5 

GOZEWIJN WILLEM HENDRIK DE VRIESE, 

Oud-Refident van Patna, te Middelburg ; Mr. 

JUSTINUS REITZ, Advocaat, te Middelburg 3 

EN ANTHONI PIETER VAN CITTERS, Me- 

dicinae Doctor, te Middelburg: en tot Leden: 

de „Heeren Mr. JACOB VERHEIJE-, VAN 

CITTERS „ Oud- Raad van den Hove van 

Holland , Zeeland, en Westvriesland, op het 

Kasteel Popkensburg in Walcheren; j. KoPs; 

Commisfaris van. Landbouw, en Lid”van ver- 

fcheidene Genootfchappen ; te -„Amflerdam; 

ac SS 4 PlE- 
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PIETER HENDRIK VAN LIS , Predikant te 

Middelburg; ADRIAAN VAN UIJTENHOVE , 

Predikant, te Brouwershaven; JAN SCHARP; 

S.S. Theol. Doct. en Predikant , te Rotterdam , 

Een JOHANNIS HERMANUS KROM, Predikant 

te Gouda. 

I8o4 

Verloor het Genootfchap door den Dood , 

den Heer Directeur MAUGIN, Lieut. Collonel, 

overleden te Leiden, en de Heeren Leden, 

HERMANNUS CANNEGIETER , Hoogleeraar 

in de Rechten, te Franeker; P. F. MECHAIN; 

beroemd Sterrekundige, geftorven aan de geele 

Koorts, te Valencia in Spanje, en GERARD 

GREVE, Heel- en Vroedmeester, te Utrecht. 

Tot Directeuren werden verkoren: de Hee- 

ren Mr, j. A. scHORER, Subftictut Fiscaal der 

Convoijen en Licenten bij het Departement 

Zeeland, te Middelburg; Mr. j. VAN DEN 

HOUTE, Secretaris van het Departementaal Be- 

ftuur van Zeeland, te Middelburg; A. y. SNOUCK 

HURGRONJE; $,S. Theol. Doct. en Predikant, 

ie ’s Gravenpolder ; Mr. pP. j. VAN DER 

MANDERE, Advocaat, te Middelburg , en 

We E Je VAN WESTREENEN ; in ’sHage: 

en 
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entot Leden: de Heeren c. EKAMa, AL. M, 

Phil. Doct. en Predikant, te Elkerzee; c. vAN 

HUL THEM „Lid van het Tribunaatder Franfche 

Republiek, te Gend; j. DE BAST, Canunnik 

van St. Baaf , te Gend; Mm. DINGEMANS; 

Med, Doctor , te Dordrecht 5; j. LOGGER, 

Chir. en. Vroedm., te Leidens je BROUWER; 

Leeraar der Doopsgezinden, te Leewwaarden, 

En je CANTZLAAR, Koopman, te Rotterdam. 

1805. 

In dit Jaar nam de Heer G. w. me DE VRIESE, 
Oud Prefident te Patna in Bengale, en Schepen 

te Middelburg , Directeur des Genootfchaps, 

zijn ontflag als zoodanig : ook overleden de- 
Heer Directeur Mr. paurLus BAL, Lid van 

het Departementaal Beftuur van Zeeland, en 
de Heeren Lêden, Go BONNET; Hoogleeraar, 
te Utrécht , en u. J. KROM, ‘Predikant en 
Hoogleerraar , te ‘Middelburg. 

Daar en tegen had het;Genootfchap ‘het gee. 
noegen tot Directeuren te mogen” aanftellen „ 
Zijne Excellentie Mr. RuTGER JAN scriue 
MELPENNINCK, Raadpenfionaris der Bataaf- 
fche Republiek , in ’% Hage ; mitsgaders de. 
Heeren Mr, HENDRIK VAN STRALEN) Sea 

SS 5 ere. 
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eretaris van Staat voor de binnenlandfche Zaken 

der Baraaffche Republiek, in’s Mage ; PAu- 

LUS °SCRAEUWEN, Med. Doct. en Stads 

Vroedmeester „ te Middelburg ; ceRRIT 

VALERIUS MEIJNERS , Raad der Stad Middel- 

burg; Mr. AARNOUT MATHIAS VAN CITe 

TERS, Advocaat, te Middelburg ; Mr. JonAN 

STEENGRACHT, d’ Oosttappelle, in ’s Hage, 

en JOHAN HENDRIK HOLLE, Ordinaris Raad 

van Neêrlands Indië, te Batavia: en tot Leden: 

de Heeren CHRISTIAAN VAN DER PALM 4 

Med. Doctor , te Middelburg; conreT De 

VILLENEUVE, Hoogleeraar in de vreemde 

Talen , te Gend, F. w. CONRADs ’s Lands 

lafpecteur, te Sparendam. 

1806. 

‚In het begin dezes Jaars verzocht de Heer 

A DRIJFHOUT, A. L.M. Theol. et Phil. Doct. 

Predikant te Middelburg, Lid, en federt 1785. 

Secretaris des Genootfchaps, zijn ontflag van 

den laatstgenoemden post, zoo uit hoofde van 

zijne klimmende jaren, en verzwakkende Lig- 

chaams krachten, als van veelvuldige „Ambts- 

bezigheden: — Heeren Directeuren te vergeefs 

getracht hebbende hem te overreden , om deze 
Be- 
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Bediening, door hem zoo vele Jaren met lof bes 

kleed , ten minste nog eenigen tijd te blijven 

waarnemen , hebben hem het verzocht honoras 

bel ontflag niet kunnen of willen weigeren ; en 

alzoo isde Heer prijFrmouT, door Heeren Di- 

recteuren opde honorabelfte wijze van dezen 

zijnen post ontflagen ‚ met de hartelijkfte dank- 

zegging, vooralle de, in deze zijne betrekking, 

der Maatfchappij bewezene diensten , en‚ met 

den wenfch, dat hij nu voortaan als Lid optre- 

dende, nog langen tijd tot nut van het Genoot- 

fchap zal mogen en willen werkzaam zijn. Ver 

volgens is door Heeren Directeuren tot Secre= 

taris van deze Maatfchappij benoemd en aange- 

fteld, het Lid y. pe KANTER, Phil.z. die 

op den 5. Februarij van dit Jaar in dezen Post, 

werd geinftalleerd en in bediening trad. 

Door alle deze Lotwisfelingen henen , zijn 

‘s Genootfchaps Boekerij, de verzameling van 

Naturalia, en Zeldzaamheden, en-het Kabinet 

der Medailles aanmerkelijk vermeerderd. 

Aan, de Bibliotheek hebben de navolgende 

Heeren Schrijveren exemplaren hunner uitgege- 

vene Werken ten gefchenke gezonden : DEIM AN» 

TROOSTWIJK, NIEUWLAND, EN _BONDTy 

L'ABBÉ 
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L'ARBÉ MAN5 NUIJS KLINKENBERG3 VAN 

MARUM; Prof. HAMELSVELD3 SOEK 5 Profs 
VAN GEUNS; Prof. THUNBERG, (te Up/al;} 

ANDRIESSEN; Prof. BONNET3 DE BOSCi3 

Prof. KooPMmANs 3 Prof. HERINGA3 THOs 

MASSEN A THUESSINCKS  TILANUS 5 DE 

KANTER ; Phil.2.5 P. NIEUWLAND 5 VAN 

EMDRÉ5 WINTER TROMP5 VAN SOLINGENS 

KASTELEINS STAVORINUS; MULLER3 VAN 

WIJNS VAN MANEN5 VAN DER LAARS Prof. 

TE WATER3 VAN LIJNDEN van Blitterswijk; 
VAN DER HART 5 KOKS5 J. H. KROM 5 VAN 

DEN /HESPELS Prof. IjPEIJ; ENGELBERTS5 

TINGAS VAN KOTENS DE NIEUPORTS UIL= 

KENS5DE BAST 5DINGEMANS;CANTZLAARS 

LOGGERS VAN Lis, en Prof, wiLLMET. 

Daar en boven hebben ook eenige Heeren Di- 

recteuren en Leden, ter voldoening vande bij de 

Wet opgelegde verpligting (Art. 25.) Werken 

gefchonken ; teweten, de Heeren: RADERMA= 

CHER, van Nieuwerkerk , Directeur 5 Cc. Je 

SERLÉ, Directeur; Mr. r. VAN DER LINDE3 

Directeur; j. DE KANTER, Phil.z. Secret. 

De Heer Directeur Mr. p; c. SCHORERz 

fchonk eene fraaie Teekening van het Eiland 

Tacowan , of Formofa, zoo als het was, eer 
het 
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het in 1624. door den Chineefchen Zeeroover 

Coxinga veroverd werd. 

Ook onsfng het Genootfchap ten Gefchenke 

vanden Heer Mr. VERHEIJE VAN CITTERS3 

eene door hem ontworpene Kaart van Zeeland; 

en Westfriesland , ‘fchetfende der ouden oor- 

fprong en aanwas van Zeeland; én omliggeride 

Streken, opgemaakt uit de analogie der oude 

benamingen van Polders en Districten , zoo 

‚als zij nog ten huidigen dage, fchoon vers 

minkt‚ bekend zijn, of in. de overloopers eù 

veldboeken: voorkomen, opgehelderd uit vers 
gelijking der Anglo- Saxifche' taal. 

Ook is het Genootfchap- door ‘den Raad’ der 

Binnenlandfche Zaken vereerd met een exem- 

plaar van het fchoone werk „de Flora Batava 

Het Provintiaal Utrechtfch: Genootfchap „ “het 

Groningfch « Genootfchap: pro. excolendo etc, « 

* Baraaffch. Genootfchap “der Proefonderv. Na 

tuurkunde ‘te Rotterdam, en hevGenees-, Heel- 

en Artzenij-mengkundig Genootfchap te Brusfel, 

hebben ’s Genootfchaps Boekverzameling, door 
ker fchenken hunner uitgegevene . werken ver- 

meerderd, Eindelijk heeft het Genootfchap. zel- 

» door aankoop van verfcheidene. Weskenie 
e Bliohesk vergroot. : 

De 
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De Gefchenken, waar mede de Verzameling 

van Naturalia en Zeldzaamheden der Maat- 

fchappij is vermeerderd , heeft dezelve te dan- 

ken aan de edelmoedigheid van Vrouwe c. se 

VAN BAERSCHOT ; Weduwe van den Heer 

Mr. A. P. LAMBRECHTSEN, van Ritthem, 

inleven Oud Burgemeester der Stad Vlisfingen, 

Oudfte Directeur van het Genootfchap ; aan 

Vrouwe de Weduwe wijlen den Heet Mr. 

ISAAC WINCKELMAN, ‘Oud - Burgemeester . 

der Stad Vlisfingen „ Directeur en eerftes Voor- 

zitter dezer Maatfchappij; voorts-aande Heeren 

MOENS; Oùud Directeur Generaal van Neér- 

laidfch Indië ; LOUIJSSEN ; ’ LAMMENS 5 

VERSCHUERE; RIEMERS; VAN SOLINGEN 5 

GRADMAN5- LA CAPELLE, (te Rysfel) LAM: 

BRECHTSENS DE PUIJT;TAK 5 Cs J-/"SERLÉ 

DE MIST3 P.J. SERLÉ;, €En MEIJNERS; Alle 

welke-door het fchenken van hev-een of ander 

Voortbrengzel van! Natuur of Kunst,’s Genoot- 
fchaps Verzameling grootlijks hebben aangeg 

vuld: ook -fchonken Opper - hoofdman en 

Hoofdmannen «der Vrije Wijnkoopers, binnen 

Middelburg „het blazoen. der Oudite Retho- 

zijkamer van Holland en Zeeland ; - naamlijk 

der Stad Middelburg, -(als zijnde in 7430» 
f op- 
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opgericht) genaamd het bloemken Jesfe, ons 

der de zinfpreuk : in minne groeijende; hebs 

bende het omfchrift ; Uit de wortel van Jes- 

fe zal een flruicxken rijzen, en daar op een 

bloome waardig om prijzen. 

Het kabinet eindelijk , zoo der Vaderland- 

fche als der Romeinfche , Griekfche en ane 

dere Gedenkpenningen is zeer vermeerderd 5 

deels door aankoop , deels door de edelmoe- 

dige gefchenken der Heeren: LAMMENS 5 

_BURGERHOF; C, J. SERLÉ; GERARD, (4E 

Brusfel) MOENS; BECIUS; VIS; DE LANG5 

DE VRIESE; MODERA; Je ACKERMANS; 

P. ACKERMANS) Ell SLICHER. | 

Na 
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Na de fchets van ‘s Genootfchaps- Lotge= 

vallen , in de laastverloopene veertien Jaren „’ 

gaan wij nu een overzicht: nemen van deszelfs 

werkzaamheden. 

Bij het Programma van 1790. ftonden nog 
open, de volgende Vragen : 

XX.(*) Zijn'er geene algemeencen bijzondere gee 
breken in de inrichting en leerwijs onzer Vader- 
landfche hooge fcholen ? Welken zijn de voore 
naamften? En wat kan, ter verbetering daar-- 
van , in het werk gefteld worden: tot fpoediger 

voortzetting van allerlei wetenfchappen , en 

ter meerdere befchaving onzer natie ? 

XXVII. Hoedanig is de ftaat der zeden onzer 
natie geweest, federt de oprichting van ons Gee 

meenebest , tot op dezen tijd? — Welken waren 
de. oorzaken hunner verbetering of vererge- 

ring? — en welken zijn de beste middelen ter 

meer algemeene verbetering onzer nationale ze- 

den ? 

XXXIIL Hoe is de aardrijkskundige gefteldheid 
Van ZEELAND, (voornamelijk ook betrek 
kelijk tot de rivieren en ftroomen) geweest „ 
van de oudfte tijden dat hetzelve bekend is ge= 

raakt, tot aan het begin der Graaflijke regering ? 

Wel= 

(*) Deze getallen toonen de volgorde der Vragen , zoo als zij 
door het Genootfchap , federt des zelfs oprichting, zijn uitgefchreven : 

men zie het XII, Deels ade Stuk, bladg. xuvirn en volg Wij 

vervolgen ze in dezelfde orde, 
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Welke veranderingen zijn in dezelven voorgevals 

len „ federt dat laatste tijdperk , tot aan het eins 

de der veertiende eeuw? Is naderhand die ge= 

{teldheid dezelfde gebleven ; of heeft zij ook 
merkelijke veranderingen ondergaan? Zoo jä! 

welken waren, dezen? en van. welken invloed. 

zijn alle.die veranderingen geweest: zoo op, 

het huishoudelijke beftaan; als op het ftaats- 

wezen van dat Landfchap 2 

te Een volledig Compendium van de 
STRAFBEPALENDE WETTEN , die 

thans in de Nederlanden plaats hebben3 ett 

eene opgave van de wijze , op welke die, 

behooren ingericht te worden :. zoo dat » 

tusfchen dezelveri, en de misdaden , eene 

gepaste evenredigheid gevonden wordes dei 
niet te ftreng is, en echter voldoen. kan tot 
het oogmerk; om aan de misdadigers gevoel 

* te doen hebben van hunne euveldaden, en 

ten affchrik te {trekken aan anderen. 

De XXfe en XXVIIfe Vragen moesten beants 
woord worden vóór den eersten van Louw- 

maand 1791. Er kwam op elk derzelve een 

antwoord in: doch deze Stukken werden, ad 

onvoldoende, niet bekroond. 

Op de XXXIIfe Vraag moest het antwoord 
worden ingezonden , vóór den eersten van Louw- 
maand 1792. „en op de XXXVfe voor den eersternì 

van Louwmaand 1791; doch geene antwoorden 
L Deen. SSS “ids 
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inkomende, zijn zij, bij het Programma van 1792, 
nogmaals, onder de gewoone Voorwaarden , op- 
gegeven, om beantwoord te worden voor den 
eersten Januarij 1794. Zij bleven echter weder- 
om onbeantwoord: waarom zij dan ook bij het 

Programma van 1794. zijn ingetrokken. 

Voorts werden bij dit Programma van 1790. 
voor de eerstemaal voorgefteld, onder uitloo- 

ving van de gouden Medaille voor het best 

en meest voldoenend antwoord , de drie volgen- 

de Vragen; de twee eerste te beantwoorden 
vóór den eersten Januarij 1792., en de laatste 

vóór den eersten Januarij 1794. 

AXXVII. Vermits de gefchiedenis der RurToO= 

RIJKERS, binnen de Provincie van ZEE- 

LAND» niet zeer bekendis 5; en dezelve noche 

tans vermoedelijk invloed gehad hebben op de 

gebeurtenisfen van vroegere tijden 3 Vordert 
het Genootfchap een gefchiedkundig Verflag 
van den oorfprong, de verrichtingen en lote- 

gevallen, der onderfcheidene RAetorijkamers 

binnen gemelde Provincie, 

XXXVIIL. Welke Fabriken zouden , in aanmere. 
king genomen wordende de natuurlijke gefteld= 

heid en ligging der Provincie van ZEELANDs 
en derzelver onderfcheidene gedeelten „ met 

goede en zekere vooruitzichten, nog kunnen 

ondernomen worden ? Men vordert: dat ope 

zettelijk gehandeld worde over zulke fabriken , 

die 
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die zoowel in de ftedén , als ten platten lande, 
kunnen uitgeoefend worden: — en dat men 
al de, opgegevene takken niet bij. eenvoudige 

befchouwing late berusten ; maar, het voordeel , 

zooveel mogelijk, door Badnkeuriee berekenine 

gen , aantoone: — en eindelijk de middelen op- 
geve, die tot aartmoediging en bevordering var 
alle loflijke ondernemingen, in dit opzicht , 

geoordeeld worden gefchikt té zijn. 

XXXIX. Daar het, voor alle liefhebberen van 

nuttige kunsten en fraaije letteren, van belang 

is om de onderfcheidene MAATSCHAPPIJEN 

‚te kennen, die ter bevordering derzelven zijn 
ingericht: vooral , wanneer men eene verecni= 

ging van onderlinge krachten bedoelt ; immêrs 

» zich-wil toeleggen , om elkanders werkzaamheid. 

niet te hinderen : — zoo wordt gevorderd: een 
„gefchiedkundig verflag van alle zoodanige Maat= 

Jehappijen ‚ waar ook dezelven- zich bevinden 5 

en bijzonder binnen dit Gemeenebest ; — welk. 

begeerd verflag in zich moet behelzen eene korte 

en naaukeurige opgaaf van derzelver oorfprong , 

aard „ouderdom, wetten; uitgegevene Ver- 
handelingen „ bekroonde prijsvragen, tegens 

woordigen ftaat , en Sekretarisfen. 

'Er kwamen geene antwoorden inde XXXVII 
en XXXVIII! Vragen werden bij het Pro- 
gramma van 1792. andermaal voorgefteld , om 

beantwoord te worden vóór den eersten Januarij 

1794: doch even vruchteloos, Deze drie Vra- 

SSS 2 gen 
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gen zijn bij ’t Programma van 1794. ingetrokken. 
Bij het Programma van 1791. had het Genoor- 

fchap, met aanbieding van den gouden Eerpen- 

ning voor het beste en meest voldoenend ant- 

woord, de volgende Vragen uicgefchreven : 
XL. Daar men aan de uitvindingen dezer eeuw 

ook te danken heeft het eene en andere mid= 

del, om ftlftaand. en daar door bedorven water 

te zuiveren ; zoo wordt gevraagd: Hoe kan men. 

het water op de fchepen veiligst tegen bederf en 

verrotting bewaren? Welken zijn de beste „ 

meest uitvoerlijke „en minst kostbare middelen, 

om hetzelve , werkelijk ‘bedorvén en ftinkend 
geworden zijnde „ tot vorige zuiverheid in zoo= 
verre te herftellen dat het niet-alléén helder , 

en van allen ftank bevrijd; maar ook weder vol- 

maakt drinkbaar worde 2 Kunnen deze of ande- 
ze middelen ook met goed gevolg gebezigd wor« 

den , om het brakke water , uit grachten niet 
‘alleen , maar ook het zoutfte zeewater’, versch 

en zuiver te maken , en alle ziltigheid en wan- 

{maak daaraan te benemen 3 zoodat het, als ge- 

“woon water „ kan gedronken „ en ter: bereiding 

van alle fpijzen gebruikt worden ? 
Men vordert bij de beantwoording dezer voors 

fleilen: 1, de opgave van de, tot dus ver be- 

kende nuttige „ en opfchepen uitvoerlijke, mid- 

delen „ tot diteinde dienstig; — 2. eene onder- 

linge vergelijking van die middelen met elkande- 

rens — en eindelijk 3. de redenen en bewijzen , 

welke het eene middel boven het andere aans 
k henk prij- 
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prijzen: vooral moet het ‘bestgeoordeelde mid- 

del door herhaalde en naauwkeurige proeven ge= 

ftaafd worden : met bijvoeging van de wijze , op 

welke de proeven genomen zijn. 

XLE. Daar het onderwijs in den Godsdienst een 

der voornaamfte deelén eener goede opvoeding 

uitmaakt , en cene verkeerde behandeling, in 

dit opzicht, de kinderen of van denzelve af= 

keerig maakt, of vervult met verwarde en nae 

deelige begrippen; wordt gevraagd: Op welk 

eene wijze Ouders en Leermeesters zich behoor 

rente gedragen , om (zonder het geheugen de- 
Kinderen te veel te bezwaren) dezelven van 
jongs af aan „ en vervolgens bij voortgang „ naar 

mate van de ontwikkeling en uitbreiding hunner 
vermogens, klare en eenvoudige denkbeelden 

en begrippen in te boezemen van de voornaamfte 

waarheden van den Christelijken (Hervormden) 

Godsdienst niet alleen ; maar ook van het aan= 

genaame en voordeelige wan deszelfs beoefe- 

ning ? Moet dit gefchieden bij vragen en ant- 
woorden; of (op eene leerftellige wijze) door 

aaneengefchakelde betogen 2 — Zijn er leerboe- 

ken voorhanden, die men, tot het genoemde 

oogmerk, veilig kan. aanraden? zoo ja; wel 

ken zijn die? zoo neen ; wordt een nieuw ont- 

„werp van zulk een leerboek door het Genoote 

{chap gevorderd. 

XLIL. Wij de latere ontdekkingen van de bes 
roemde MECKEL , MONRO'S , HUNTER; 

HEWSBON») CRUIKSHANK,) MASCAGNIg 

SSS 3 en 
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en andere voortreffelijke mannen , een hel- 

derer daglicht verfpreid hebben over het (ij ste- 

ma lijmphaticum ‚ of hetfamenftel der water- 
vaten; en deszelfs werking in de verfchillende 
deelen van het menfchelijke ligchaam: wordt, 

gevraagd: welk nut kunnen deze naarfporin- 

gen te weeg brengen in de Geneeskunde ? 

Desgelijks onder belofte eener premie van 

twintig gouden Ducaten, de volgende Vraag : 

XLIIL. Of de heester, GLOEGE Of KLOEGE 

genaamd , (die in de om- en vooral de bovene 
landen van Batavia zijkelijk groeit, en gelijk 
andere wilde planten van zelve voortteelt) in 
Luropa ook bekend zij ? Of deze heester eenige 
overeenkomst hebbe met den heester NOPAL 
behoorende tot het genus van de cacti) daar de 
CHOCHONILJE op voortteelt? dan of het 
ook de NoPax zelve , of wel een bastaardfoort 

van denzelven zij ? En eindelijk + welk nuttig „ 
en voor de oosTiNDpiscHe Maatfchappij 

voordeelig, gebruik van bovengemelden heester 

zoude kunnen gemaakt worden ? 

De antwoorden moesten worden ingezonden 

voor den eersten Januarij 1793. 

De XL? Vraag, Over hef zuiveren van 
dedorven water, werd binnen den bepaal- 

den tijd niet beantwoord: zij is in het Program- 

ma van 1793. bij vernieuwing, onder de gewo- 

ne Voorwaarden opgegeven, om beantwoord te 
Ô wor- 
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worden, vóór den eersten Januarij 1795. doch 

even vruchteloos. Zij werd bij het Programma 

van 1797. ten derdenmale opengefteld, tot den 

eersten Januarij 1799. ; doch ook ny niet beant- 

woord zijnde, bij het Programma van 1799. in- 

getrokken, te meer, wijl dezelve, onder be- 

Îofte van ecne zeer aanzienlijke belooning, of 

openbaar Gezag was uitgefchreven, 

Op de XL If® Vraag; Daar het onderwijs irt 

den Godsdienst enz. kwamen drie antwoorden 

in: het eerste onder de zinfpreuk: Natura et 

veligione ducimur ; het tweede , onder eene 

Hebreeuwfche fpreuk, overgenomen uit Salo- 

mons fpreuken, Hoofdft. ov « 6. 

De derde had tot fpreuk: Leert den Jongen 
de eerfte beginzelen. 

tGenootfchap oordeelde, (*) dat deze Ver- 

“handelingen, deeene meer, deanderemin, wel 

eenige nuttige en ter zaak dienende aanmerkin- 

gen inzich bevatten; maar over het geheel , noch 

aan het duidelijk voorgeftelde oogmerk der Vraag, 

noch aan den aart en het gewigt van het onder 

SSS 4 werp 

CG) Alle inkomende Prijsverhandelingan , worden door Heeren 
Directeuren gefteld in handen eener bijzondere Commisfie ; welke 

aapport uitbrengt van hare bevinding aan het Perpetuëcl Commitcé 

en dit weder aan de Algemeene Vergadering , welke daar over bc= 

Misfende uicfpraak doet. 

Dit zij eens en vooral herhinnerd, 
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werp beantwoordden: weshalven geene derzelve 
bekroond wierd. Bij het Programma van 1793, 

is deze Vraag voor ’t vervolg ingetrokken. 

_De XLI fe Vraag: Wijl de latere ontdekkin= 

gen enz. werd met twee Verhandelingen beant- 

woord: de eene in het Latijn, onder de fpreuk: 
Auhor 5 etbdnzas, es enmroor zat siomv0y dorre PÔuE, HIP- 

POCRATES: de andere in het Nederduitfch on- 
der de zinfpreuk: Ratione opus est Medicinae: 

ceLsus. Beide deze Verhandelingen werden 

onvoldoende geoordeeld, en niet bekroond. 

De XLIIfeVraag: Of de heester cr.orcr 
enz. werd niet beantwoord: zij is in het Pro- 

gramma van 1794, voor eenen onbepaalden tijd 

uitgefchreven, en tot nog toe niet beantwoord. 

Nog had het Genootfchap bij het Programma 

van 1789. uitgefchreven de Vraag: 

XLIV. Welke zijn de gefchikfte middelen, om 
nuttige ontwerpen, door deskundigen ín dé 

verhandelingen van geleerde Genootfchappen 

en andere werken opgegeven, tot nut der bur» 

gerlijke maatfchappij in trein te brengen? 

De hier op ontvangene, met de zilveren Me- 

daille bekroonde, Verhandeling van den Heer 

ALEXANDER BENJAMIN FARDON, onder de. 

zinfpreuk: Agendum est, is in het XV Deel 

van ’s Genooifchaps Verhandelingen gedrukt. 
De 
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De Vraag werd echter in het Programma van 

1791. op nieuws voorgefteld, te beantwoorden 

voor den laasten December 1792. 

Twee Verhandelingen kwamen op’ dezelve inz 

waar van de eene ten zinfpreuk had; Moe zeer 

men op Verbetering hoop enz. de andere; 

L'industrie furmonte tout obftacle. Geene van 

beide werd voldoende gekeurd, en de Vraag bij 

het Programma van 1793. nog Eenmaal uitge- 

fchreven, te beantwoorden vóór den eersten Ja- 

nuarij 1795. 

Het Genootfchap ontving hier op eene, in ’c 

Fransch gefchrevene, Verhandeling, onder de 

zinfpreuk: Multa paucis dicens, cenfuram hi- 

lariter expeltabo. Men vond die bevallig ge- 

fchreven , en vele nuttige zaken bevattende : 

doch over het geheel niet doelmatig. Zij werd 

niet bekroond. De Vraag is in ’ Programma 

van 1797. ingetrokken, 

+ : 

_… Het begraven van Lijken binnen de Steden en 
Kerk-Gebouwen had, federt verfcheiden Ja-, 

ren, bijzonder federt het Jaar 1783, wanneer, 

de Maatfchappij een Prijsvraag daar omtrend uit- 

fchreef, den aandacht des Genootfchaps. bezig. 

gehouden, … Het had de Verhandelingen der Hee- 

SSS 5 ren 
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Ien Je. D. VAN LEEUWEN Ch C. TERNE, mêt 

de gouden en zilveren Eermunt bekroond: doch 

daar bij, en bij de uitgave dier ftukken, in het 

Alde Deel was alles gebleven. Het gevoel hier 

van deed in het Jaar 1792. een voorftel van 

fommige Directeurenen Leden geboren worden , 

% welk bij het Programma van dit Jaar werd be- 

kend gemaakt, om te beproeven of een genoeg- 

zaam aantal lieden, van welken rang ook, zich 

zouden willen vereenigen, om een afzonderlijk 

Genootfchap opterichten; ten einde met elkan- 

deren te beramen de uitvoering van een gefchikt 

ontwerp, tot aanleg eener Begraafplaats in de 

opene lucht.— En in de daad verfcheiden Wel- 

gezinden vereenigden zich, en benoemden tot 

Commisfarisfen uit hun midden : de Heeren 

MATHIAS POUS, M. VAN VISVLIET) P. Ge 

SCHORER 3 N. C. LAMBRECHTSEN Cn A. 

DRIJFHOUT. Men kocht een bekwaam Veld, 

tusfchen Middelburg en Vlisfingen, men maak- 
te ontwerpen vanaanleg, infchrijvingenz. Maar 

het bleef zonder gevolg. De tijdsomftandighe- 

den fchenen dit verzuim te verfchoonen. Vijf ja- 

ren later, hervatte men de overwegingen: en de 

Heeren j. H. SCHORER Cn C. G. BIJLEVELD 

wierden verzocht de plaats der afgeftorvene Hee- 

zen MATHIAS POUS €En M. VAN VISVLIETs 

(bei- 
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(beide ijverige Voorftanders der Hervorming van 

de openbare Begraafplaatfen)) te vervullen. Toen 

poogde men met minder publiciteit de Vereeni- 

ging te vergroten : „maar ook dit mislukte. Men 

hoopte op kalmer tijden, en bleef hoopen, en 

haopt nog. En zoo is alles gebleven als vóór 

het Jaar 1783. 
In het Programma van 1792. werden voorts 

door het Genootfchap de volgende Vragen voor- 

gefteld, om beantwoord te worden vóór den 

eersten Januarij 1794. ; de eerste onder aanbie- 

ding van de gouden, de drie laatste, met be- 

lofte van de zilveren Medaille, voor het beste 

en meest voldoenend antwoord. 
XLV. Welken zijnde gefchikfte middelen en we- 

sen „ om Neêrlands kwijnenden Koophandel 

inhet gemeen, en dien van ZEELAND in het 

bijzonder, opte beuren? - 

XLVI. Heeft men immer pogingen gedaan, om de 
binnenduinen in ZEELAND, Of in eenig ge= 

deelte- dezer Provincie , te bebouwen of te bee 

planten? zoo ja! Hoedanig is de, uitflag dier 
pogingen geweest? Welke bosch-heester- aard= 

veld. of graangewasfèen, zouden op dezelven , 

met hetmeeste voordeel, kunnen aangeteeld of 
gekweekt worden ? En wat wordt vereischt , om 

de duingronden tot bovengemelde onderfcheis 
dene einden te bereiden, en. derzelwer vrucht- 
haerheid te bevorderen ? 

XLVITL Js 
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XLVIJ. Is ?er eenig middel , om het Aram- en 
matwerk aan de ZEEDIJKEN: het zij, met 

daartoe gefchikte kruiden , heesters „ of andere 

gewasfen ‚ tusfchen hetzelve te planten 3 hetzij 

op eenige andere wijze: duurzamer , en tegen 

den flag van ’t zeewater meer beftand te maken ? 

XLVIIL, Naardien men op veele landen bijna 
jaarlijks BRANDKOORN onder de tarwe ont= 

dekt , tot merkelijke fchade voor den landman , 

zoo door het blaau-worden der tarwe, als door 

een’ minder overvloedigen oogst: wordt ge= 

vraagd: Welken zijn de natuurlijke oorzaken 
van dit misgewas 2 zijn ‘er geene andere en meer 
vermogende middelen tegen dit onheil , dan het 
wasfchen der tarwe met zout= falpeter- of kalke 

water 2? hoedanigis de werking van deze was= 

fching , of van andere middelen , die men zou- 

de mogen uitvinden, om het brandkoorn of 

geheel weg tenemen , of te verminderen ? 

De XL Vfe Vraag is niet beantwoord; en 

ook in het vervolg niet weder voorgefteld. 

Op de XL VIfe Vraag: nopens de beplanting 

der Duinen enz. kwam mede geen antwoord. 

Zij werd, bij het Programma van 1794. op nieuw 

opengefteld tot den eersten Januari 1796. Zij 

bleef wederom onbeantwoord, en werd bij het 

Programma van 1797. ten derden male openge- 

fteld, tot den eersten Januarij 1799; doch even 

vruchteloos: zij is bij het Programma van 1799, 

ingetrokken, 
Het 
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Het Genootfchap ontving nochtans een ante 

woord opde Vraag: Hoe de Zeeduinen tegen het 

werftuiven te beveiligen? onder het motto: Van 

* bolwerk dat de Zeekracht keert, enz. 

‚Schoon deze Vraag in geen Programma a/zoû 

was opgegeven, zou het. Genootfchap echter; 

om het groot belang der zaak , dezelve ‘hebben 

bekroond „ ingeval. zij. voldoende beantwoord 

was bevonden: doch daar er niet ééne proef 

werd opgegeven „ten bewijze „ dat de door;den 

Schrijver voorgefchrevene beplanting met vrucht 

te ondernemen ware; zoo kon hem de Eermunt 

niet worden toegewezen. | 

De XLVIIfe Vraag: Zs’er eenig midi EnZo, 

bleef na de eerste uitfchrijving onbeantwoord: zij 

werd, metde vorige ten tweeden en derdenmale, 

herhaald. Het, Genootfchap ontving op dezelve 

eene Verhandeling, onder de Zinfpreuk : Om nuts 

tig te zijn. Het oordeelde dat het eerste. ge 

deelte der Vraag volledig was beantwoord: doch 

dat geene middelen waren aangewezen, om die 

werk duurzamer , dan tothier toe bekend was, 

te„maken. zi | ROS 

Echter werd befloten. den Schrijver, zoo hij 

zig bekend maakte, de zilveren Medaille aante- 

bieden, de Verhandeling , wegens derzelver ver, 

dienste 
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dienste, uit te geven, en de Vraag voor ’t vere 

volg in te trekken. 

Als Schrijver maakte zich bekend AN pries 

SCHRAVER ’s Lands Infpecteur te Zierikzées 

Wiendan ook de zilveren Medaille is overhandigd. 

Deze Verhandeling is de derde in dit Deel , 
bladz. 69. 

Op de XL VIIIe Vraag: Over Zet Brand: 

koorns ontving het Genoocfchap drie Ver- 

handelingen : de eene onder de Zinfpreuk : 

Owicguid agis, prudenter agis , et refpice 

finemn's een andere, geteekend: d’ Overleve- 

ving geeft ons veel goed befcheid , Nochtans 

geeft de proef veel meerder vastigheid; eene 
derde: Wanneer men op zijn land, Gaat zaai- 

gen tarwe- brand, enz. 

Het Genootfehap oordeelde , in de Algemeene 

Vergadering van 1794., dat van deze Verhande- 

lingen, zoo tot het bedoelde oogmerk, als tot 

verder nut van den Landbouw, met vrucht ge- 

bruik zoude kunnen worden gemaakt, en wees 

den Schrijveren de zilveren Eermunt toe. 

Bij ’t openen der Billetten bleek, dat Schrij- 
ver der eerfte was, WILHELMUS SCHOR- 

TINGHUIS, Predikant te Zaamflag; van de 

zweede, WILLEM PLRIJTE, Wz, Oud-hoofd- 

man 
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man te Cadzand; van de laatfte, jostas PAU- 

Lus, Oud- Burgemeester te Axel, 

Daar intusfchen het Genootfchap niet wilde 

aangemerkt-worden, als door deze bekrooning. 

beflist te hebben , in hoe verre de middelen in die 

verhandelingen opgegeven, voldoende waren; 

er genoegzame afwering van het brandkoorn, en 

het alleen door welgenomene en herhaalde Proe- 

ven blijken konde, of de voorgeflagene midde- 

Ten al, dan ziet toereikend zouden zijn, be- 

floot het Genootfchap , een wittrekzel uit 

de drie Verhandelingen tedoen opmaken, dr uk- 

ken, en tegen eenen geringen prijs uit te ge- 

wen: met aanbieding van de gouden medaille’, 

-aan hem, die vóór den eersten Januarij 1799. 

aan het Genootfchap zoude hebben medegedeeld, 

de beste enmet oordeelkundige bewijzen geftaafs 

de Proeven, in hoe verre de middelen, in de 

drie onderfcheidene Verhandelingen opgegeven, 

bevonden zouden zijn te beantwoorden aan het 

oogmerk dat men zich în de opgegevene Vraag 

had voorgefteld. 

Het gezegde Uittrekfel onder den titel: oor- 

name Inhoud der drie Prijsverhandelingen enz. 

door den Heer toenmaligen Secretaris DRIJF* 

Hou T opgemaakt „is het eerste Stuk in die Deel, 
het 
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het gaat van bl,1. tot 24, enisin17g5. uitgegeveris 

Op de voorgeftelde Prijsvraag is eene Ver 

handeling ingekomen, onder de zinfpreuk : Ex- 

Perientia rerum optima magistra. Aan-den 
Schrijver derzelve, HENDRIK PoNsE, Huis- 

mante Geervliet, isde gouden Eermunt toege-. 

wezen. Dit Stuk begint wederom met eene 

nieuwe paginering, (veroorzaakt door toeval- 

lige omftandigheden): het ftaat in een naauw. 

verband met den voornamen Inhoud-der drie 

Prijsverhandelingen enz. en. maakt met dezel- 

ve als één geheel uit; waarom het ook daar 

van, bi afzonderlijke uitgave, niet moet ge= 

fcheiden worden. | 
‚De Schrijver dezer Verhandeling heeft, na 

dat dezelve reeds was afgedrukt, verzocht, dat 

men op bladz. 27. de zes onderste regels aldus 

gelieve te lezen: „ Toen ik , nu omtrend 28. 

» Jaren geleden , ei: Landbouw voor mijne 

9 eigene rekening begon te beoefenen, volg 

s» deik, bij de bereiding van mijne Zaad- tarwe 

s, het voorbeeld van den kundigen Landbou- 

5 WEr JAN HOOGVLIET , woonende onder 

s; het Nieuwland, genaamd de. vier Polders , 

„> bij wien ik twee jaren als knecht gediend 

so heb enz,” ef 

Bij 
Dd 
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“Bij het Programma van 1793. werden de vol- 
gende twee Vragen, te beantwoorden vóór den 
eersten Januarij 1795., met uitlooving van den 
gouden Berpenning, voor het best voldoend 
antwoord, uitgefchreven: 

XLIX. Zijn de vorderingen der Hedendaagfchen, 
in het vak der wetenfchappen en kunsten 
aanmerkelijk genoeg, om onze eeuw den naam 
der. VERLICHTE te doen dragen? of, op” 
welke gronden, en met wat recht „ eigent zij, 
zich dezen titel toc? 

L. Daar de ondervinding leert , hoe de onder 
einden van afgebrokene en door den Worm, 
verteerde palen, wanneer die in den grond 
blijven zitten, eene groote mogilijkheid ver= 
oorzaken, bij het inheïjen van nieuwe palen 
niet alleen; maar over het geheel ook zee 
veel nadeel aan het paalwerk en de zeehoof- 
den toebrengen ; zoo wordt gevraagd: Op welk 
eene wijze, en door hoedanig werktuig , dee- 

Ze ingeblevene ftukken best uit den grond , 
en van tusfchen de nevensftaande gave palen, 
zouden kunnen uitgehaald worden? Men ver- 
langt een zoo min mogelijk kostbaar, en in de 
behandeling niet omflachtig, werktuig, met 

"ene naauwkeurige afteekening van hetzelve. 

Op de XLIXte Vraag ontving het Genoor- 
fchap geen antwoord: zij werd niet weder uit= 
gefchreven. 
LN Deer. SSSS Op 
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Op de tweede kwamen drie Venam dein 

in: zij hadden de volgpnde motto’s: 

a. Tot nut en heil van’t Vaderland 

Bied ik, als Burger willig d’ hand. 

b Mijne ledige vuren. 

c. Ak» die bij duizend heb ingeflagen; 

Din nooit als nu, hoe die uit te halen. 

De bij deze Verhandelingen opgegevene Werke 

tuigen, hoe vernuftig anders uitgedacht, were 

den, op dijnamifche gronden , geoordeeld , nooit 

de bedoelde uitwerking te kunnen hebben; zij 

kwamen dus niet in aanmerking om bekroond 

te worden: doch het belang der vrage , voor- 

al ten aanzien van Zeeland, bewoog de Ver- 

gadering , dezelve in het Programma vat 1797- 

bij vernieuwing voor te ftellen, onder belofte 

van den gouden Eerprijs, aân den geenen, die 

dezelve vóór den eersten Januarij 1799. op eene 

voldoende wijze beantwoordde ; en wanneer 

het antwoord proefondervindelijk aan de vere 

wachting voldeed , nog ten minsten vijftig 

Ducaten. 

Het Genootfchap ontving daarop niet mine" 

der dan zes Verhandelingen : zij hadden de 

volgende Zinfpreuken : 

2 Ces/ante caufa, cesfat effectus. 

b. De 
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b. De rampfpoedsteelt al vaak tit druks 

Denrijver aan ten volks. geluk. 

c. Een uit veelen, 

d. Nuttig te wezen is mijn, doels 

e. De goede wil en noeste vlijt 5 

Verligt het werk, door fehranderhetds 

f. Gebroken paal geen Zeewerk fohraagt 3 

Nieuw welgefteld die last die draagt. 

In ’ algemeen was in deze Verhandelingeit # 

de zesde uitgezonderd ‚ zeer wel in aanmerking 

genomen, ‘tgeen bij het Programma van 1297» 

als een noodzakelijk vereischte, was opgegeven 4 

dat namelijk de grootste kracht, om zulke pa- 

len uit te haalen, niet toereikende is, wegent 

de geflotenheid dêr gronden rondom. dezelven » 

zoo deze niet tevens op eene of andere wijze 

levendig of los gemaakt worden. Dan hier opt 

was de Schrijver der zweede Verhandeling niet 

__genoeg bedacht geweest : dus zijne vernuftig uit= 

gedachte werktuigen, om de palen te vatten , 

ook niet beftand waren, zonder uit te fchieten 

of te breken, tegen de kracht, welke hij cer 

uithaling wilde aânwenden. Het middel , ten 

dien einde in de vijfde Verhandeling opgege- 

ven, kon in de meeste gevallen niet-dan zeef 

bezwaarlijk, en in velen onmogelijk beprocfd 

worden; behalven dat de uitwerking, aan ’: zel 

GRS a ve 
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ve toegefchreven, eene loutere gisfing, zonder 
eenig bewijs of proef was. Het vernuftig uit- 
gedacht werktuig, daar toe in de vierde Ver- 
handeling voorgefteld, had niet alleen vele zwa- 
righeden, maar moest, immers in de meeste ge- 

vallen, ten eenemaal ongenoegzaam zijn. De 

derde Verhandeling, offchoon zeer eenvoudig 
gefchreven, bevatte zeer veel goeds, en gaf in 

de zaak dezelfde werktuigen op „ als de Zers- 
ze: doch in deze wierden -dezelven ‚ niet alleen, 

veel naaukeuriger „ maar ook aanmerkelijk vern 

beterd , voorgedragen , en met eene proef ge- 

ftaafd. Dus deze Verhandeling , hoe zeer ’er 

gewichtige bedenkingen omtrent dezelve over- 
bleven, alleen in aanmerking konde komen omt 

bekroond te worden. Het Genootfchap had dus 

befloten , indien de Schrijver van deze, en die van 

de derde Verhandeling , binnen drie maanden 

hunnen naam aan den Secretaris A. DRIJFHOUT 
bekend maakten, aan den laatstgenoemden een 

Exemplaar van des Genootfchaps verhandelin= 
gen, ter aanmoediging , te geven ; en aan den 

eerstgemelden de zilveren Medaille; en‚ indien 

hij de bedenkingen tegen zijne werktuigen , tot 

genoegen eener benoemde Commisfie , kon 

wegnemen , in plaats van den zilveren, den 

gou 
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gouden Eerepenning ; en (wanneer het vervol, 

gens proefondervindelijk aan de verwachting 

beantwoordde) nog ten minfte zo Dukaten. 

Hier van zou ook afhangen, of deze vraag 

voor het vervolg ingetrokken , of wel gepro- 

dongeerd zoude worden. 

Het Genootfchap ontving, na eenig tijdsver- 

doop, nog eene Verhandeling , over dit onder- 

“werp, wederom onder de Zinfpreuk: De ramp» 

fpoed teelt enz. Zij diende ter opheldering en 

uitbreiding der hier bovengenoemde en niet be= 

kroonde Verhandeling onder dezelfde fpreuk. 

„Het Genootfchap echter oordeelde „ dat de 

middelen „ door den verdienstelijken Schrij- 

ver aan de hand gegeven, om den grond bij en 

„omtrehd de uit te halene ondereinden der Pa- 

den los of levendig te maken, noch van voren 

aanneemliĳjk, noch door eenige proeve of on- 

„dervinding. bewezen ware „ en dat gevolglijk de 

goedkeuring van het Genootfchap daar op niet 

konde volgen. In 18o1. is deze Vraag voor 
„vervolg ingetrokken. 
…— Het Programma van 1794. had de twee vol- 

gende Vragen, te beantwoorden voor den cers- 

‚ten Januarij 1796: Aan het beste en voldoen- 

de antwoord op de eerste Vraag , werd de 

SSSS 5 goa- … «® 
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goudene, en ten aänzien der tweede, de zilvere 

Medaille toegezegd. 

LI. Naar welke regelen moet de waardij der We- 

tenfchappen beoordeeld worden? en welke prijs 

‚ ás’er, volgens de regelen „ te {tellen op de vor- 

deringen, diein deze eeuw in derzelver onder- 

fcheidene takken gemaakt, en op de ontdek- 

kingen , die ’er gedurende dat tijdvak , in ge- 

daan zijt 2 

LIN. Heeft de Haring- en Kabeljaauvisfcherij 

____voormaalsin ZEELAND gebloeid en wezenliike 

voordeelen aangebragt? welken zijn de oorza- 

ken, dat die Visfcherijen in deze Provincie in 

verval zijn geraakt? en welken zijn de gefchik- 

fte middelen , om dezelven (met een gunftig 

vooruitzicht) aldaar , opnieuw „ meer algemeen 

tot ftand te brengen? 

Op de Llfe Vraag is geen antwoord inge- 

komen, en zij is vervolgens niet weder voor- 

gefteld. 

De LIIfe werd beantwoord met eene Ver- 

handeling onder de Zinfpreuk: De Zeehand- 

laars en Visfchers hand, Herftelt de kracht 

‘“tzwak Nederland: doch zij werd ten eene- 

maal onvoldoende gekeurd, en dus niet be- 

kroond. De Vraag is in 1799. ingetrokken. 

In 1795. en 1796. heeft het Genootfchap , 

uit hoofde der tijdsomftandigheden, geene Al- 

5e 
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gemeene Vergadering gehouden en geene Prijs- 

vragen uitgefchreven. \ 

In 1797. echter wierden bij Programma we- 

der de drie volgende Vragen voorgefteld, te 

beantwoorden vóór den eersten Januarij 1799 : 
met belofte van de gouden Medaille, voor het 

best en meest voldoend antwoord: 
e 1 

LIIL Mermits het uit de gefchiedenis kennelijk 

is, dat de verfchillende Grickfche Staten , to 

het afweren van de Perfifche magt, in een 

onderling verband geftaan hebben; dat zij 
ook , immers verfcheidene derzelven , eenen 

gemeenen Raad en Rechtbank gehad hebben, 
onder den naam van Amphictijonifchen Raad 

bekend ; dat eindelijk , naden tijd yvan ALE 

XANDER den Grooten, eene foederative Rs 
publiek, onder den naam van het” Achacifche 

Bondgenootfchap, beflaan heeft, Zoo wordt gen 

vraagd: Welke is, in de beide verfchillende 

tijdvakken , de aard en natuur van ieder Bond- 

genoodfchap geweest; welke waren daarvan 

de voordeelige uitwerkfelen; welke de nadees 

lige gevolgen , en gebreken? hoelang heeft ieder 

derzelven beftaan ? en „is derzelver verval en ein- 

de aan eenige oorzaak in derzelver Staatsform, 

of aan toevallige omftandigheden, * zij van kwaad 

beftuur, of anderen, te wijten geweest? Wel- 

ke zijn eindelijk de Staatkundige lesfen of be= 
fluiten, uit die aanmerkingen, ter aanprijzing 
of afrading van een focderatief ftelfelte maken ? 

SSSS 4 LIV. Wel. 
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LIV. Welke zijn de beste middelen, waardoor de 

Armkasfen in dit Gewest , omtrend de bedeeliùg 

van een aantal Armen kunnen ontlast worden ? 
Daar hier toe geene gefchikte middelen zul- 
len kunnen opgegeven worden, zoo dat de Ar= 

men wettige aanfpraak op onderfland hebben, 

dan dat men hun gelegenheid aanwijze, waas 

door zij, ten nutte van de Maatfchappij « 

zooal niet geheel, immers gedeeltelijk , zich= 
zelven het noodige onderhoud ,„ door eene of 
andere werkzaamheid, kunnen verfchaffen : 

zoo wordt in de vraag bedoeld : welke Fabri- 

ken, behalven de Linneweverijen, tot zulk 
een bepaald einde , in aanmerking genomen 

de natuurlijke gefteldheid en ligging van dit 

Gewest, in deszelfs onderfcheidene Gedeeltens , 
met gewenschte vooruitzichten zouden kunnen 

ondernomen worden. Men vordert, dat over 

zulke Fabriken gehandeld worde, die’, zoowel 

in de Steden als ten platten Lande, Kunnen 

witgeoefend worden; en waartoe, zoo min mo- 

gelijk, kostbare geldfommen, ter inflandhou= 

ding , gevorderd worden; en dat men de op= 
gegevene takken, niet bij befchouwingen alleen 

late berusten, maar het voordeel, zooveel mon 

gelijk , door naaukeurige berekeningen , aan. 

toonen. 

LV. Daardenuttigheid vanhet florten van olij s 

traan, en dergelijke vetfloffen „ in zeegevaren , 

door genoegzame proeven is‘bevestigd; offchoon 

bet oude vooroordeel, dat dit hulpmiddel na- 

deelig zoude zijn voor een achterkomend Schip, 
nog 
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v__og miet ten vollen isweggenomen; zoo wordt 

gevraagd «Welke is de natuurkundige reden 

van het bedaren der overftortende zeegolven, 

door middel der vetftoffen ? En kan door de ver- 

klaring hier van, ook de ongegrondheid van 

het evengenoemd vooroordeel , ten volle en over- 

tuigend voor den Zeeman worden aangetoond? 

Opde LIIIfe Vraag, betreffende Zet Achaetr 

fche Bondgenootfchap, kwam geen antwoord. Zij 

werd bij hetProgramma van 179gvandermaal, on 

der dezelfde voorwaarden opengefteld, tot den 

eersten Januarij 1801. Zij bleef wederom onbe- 

antwoord. Ten derdenmale werd zij „bij *t Pro- 

gramma van 1801. verlengd tot 1. Januarij 1803. : 

doch met geen beter gevolg. In de Algemeene 

Vergadering van 5. October 1803. werd befloten, 

haar niet meer voor te ftellen, gelijk zij ook 

in het Programma van 1803. is ingetrokken. 

Op de LIVfe Vraag , nopens de ontlasting 

der Armkasfen in Zeeland, ontving het Ge- 

nootfchap twee Verhandelingen : eene in het 

Franfch „ onder de Zinfpreuk : Ramener le 

bonheur  ranimerDindustrie; ete. De andere had 

tot motto: Mijne overdenking is die zoet „enz. 

De eerste dezer Verhandelingen werd geoor- 

deeld de tweede zeer verre te overtreffen: doch 

daar dezelve„ hoe veel goeds anders in zich be- 

SSS$ 5 vat- 
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vartende, echter niet ten vollen voldeed; werd 

den Schrijver de zilveren medaille toegewezen , 

zoo hij zich bekend maakte. De Schrijver , 

P, F‚ PERRENOUD , Pranfch Kostfchoolhou- 

der te Middelburg was intusfchen overleden : 

de zilveren Medaille werd aan zijne Weduwe 

overhandigd. 

Deze Verhandeling , in heet Nederduicfch 

wertaald, is de vierde in dit Deel. 

De Vraag intusfchen werd op nieuw open- 

gezet, tot den eersten Julij 1800. 

Het Genootfchap ontvingeen derde antwoord 

op dezelve, onder de Zinfpreuk: Geen vuige 

eigenbaat beftuurde mijne hand ‚ Maar *+t heil 

mijns evenmenfch ent heil van't Vaderland. 

Het kon echter de goedkeuring van het Ge- 

nóotfchap niet weg dragen: alchans nietom be- 

kroond te worden. De Vraag is in 1801. inge- 

trokken. 

De L Vie Vraag, betreffende ket fforten van 

Olij en Traan in Zee, werd met twee Verhan- 

delingen beantwoord: de eerste had ten Zin- 

fpreuk: Niet bij geluk, niet bij een enkel toe- 

val wordt de-menfch zedelijk groot enz. J.B. 

Glein. 

De andere: „Stort Olij Traanof Vet, enz. 
De 
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De eerste werd geoordeeld zeer goede denk- 

beelden te bevatten over den aart en het oprij- 

zen der Zeegolven, en vooral over de eigen- 

fchap der Verttoffen, om den wind te verhin- 

deren zijne kracht op dezelven uitteoefenen : 

doch daar de Schrijver die vervolgens fcheen te 

vergeten, en tot geheel ongegronde gisfingen 

verviel, zoo werd hem de Eeremunt ontzegd: 

dit was ook het lot der andere. Verhandeling , 

welke men oordeelde niets belangrijkste behel- 

zen. 

De Vraag werd in het Programma van 1799. 

nogmaals, onder dezelfde voorwaarden voorge 

fteld, tot den eersten Januarij 1801. Zij bleef 

nu onbeantwoord, en ‘werd in het Programma 

van 18or. ten derdenmale verlengd tot 1. Janu- 

arij 1803. — wederom vruchteloos— Einde- 

lijk is zij inhet Programma van 1804. ten vier- 

denmale opengefteld, tot 1. Januarij 1805. en 

nu wederom onbeantwoord blijvende, is zij bij 

het Programma van het laatstgenoemde Jaar in- 

getrokken. 

In 1798. heeft het Genootfchap geene Alge- 

meene Vergadering gehouden, en geene Prijs- 

vragen opgegeven. 

Bij het Programma van 1799. werden twee 
Vra- 
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Vragen voorgefteld, te beantwoorden voor den 

eersten Januarij 18o1. met belofte van de gou- 

den Medaille, aan de Schrijvers van voldoende 

antwoorden. 

De eerste , was reeds voor tien jaren opge- 

geven en in 1794. ingetrokken: doch werd nu 

wederom voorgefteld. 

LVL. Hoedanig isde aardrijkskundige gefteldheid 
Van ZEELAND» (voornamelijk ook betrekke- 

lijk tot de rivierenen ftroomen) geweest, van 

de oudftetijden dat hetzelve bekend is geraakt , 

tot aan het begin der Graaflijke regering ? 

Welke veranderingen zijn in dezelven voorgeval- 

len  federt dat laatste tijdperk , totaan het ein- 

de der veertiende eeuw? Is naderhand die ge- 

fteldheid dezelfde gebleven 3 of heeft zij ook 

merkelijke veranderingen andergaan? Zoo ja; 
welke waren deze? 

LVJ. Vermits de nuttigheid van Asfcheen Straate 
vuilnis, tot bemesting der Landen, bij zon- 

der der Weilanden , genoegzaam erkendis, en 
nochtans daarvan binnen het voormalig Gewest 

Zeeland , bijzonder in het Eiland Walcheren, 

weinig of geen gebruik gemaakt wordt, zoowordt 

gevraagd » Welke daarvan de redenen zijn, en 

: welke middelen zouden kunnen worden aange- 

wend , om de zwarigheden „ die ín den weg 
mogten ftaan „ op te heffen , en bijzonder de 

L.andlieden tot het gebruik der Asfcie en Straat- 

mest aantemoedigen 2? 8 

Op 
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Op de LV [fe kwam wederom geen antwoord: 

zij is bij het Programma van 18o1. voor een on- 

bepaalden tijd opengefteld, is federt jaarlijks in 

de Programmata herhaald, en ftaat nog onbe- 

antwoord open. 

De LVEIte over het gebruik van Asfche en 

Straatvuilnis , werd mede niet beantwoord. 

Zijis in 1801. ingetrokken. 

In 18oo. heeft het Genootfchap „ wegens 
deszelfs toenmalige-omftandigheden , weder gee- 
ne Algemeene Vergadering gehouden , of Prijs-_ 
vragen opgegeven. ahd 
_ In 1801. werden bij her Programma de vol- 

gende Vragen voorgefteld, te beantwoorden 
vóór den eersten Januarij 1803. met toezeg- 

ging van de goudene Eeremunt, voor het beste 

antwoord op de eerste, en van de zilvere, voor 

de tweede Vraag. 

EVIL Daar de uitloozing van het Landwater „ 
uit het Eiland- van wArCHEREN dagelijks 
meer en meer belemmerd en verhinderd wordt 5 

vraagt men: wat of weken daar van de oor= 

zaken zijn ? 

Of de vier Sluizen, welken thans gezamentlijk 
alleen moeten dienen , om het overtollige Land- 
water des Rilands te verzetten , in ftaat gefteld 
Kunnen worden „om dit genoegfaam, buiten bea 

huip van andere ‘Waterwerken „te verichten? 
Zoe 
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Zoo ja 5 ‘welke middelen daartoe aan gemelde 

Sluizen zoude moeten worden aangewend? — 

met opgaaf eener ophelderende tcekening, des 

noods , en beraming van onkosten. 

Zoo neen; welke andere middelen, het zij door 
aanleg van nieuwe Sluizen, Watermolens , Af 

dammingen of andere. Werken 4 het zij door 

vereeniging van onderfcheidene hulpmiddelen 

hiertoe kunnen en moeten gebezigd worden 2 — 

met aanwijzing der plaatfen , waar te ftellen „ 

en met bijvoeging der nodige teekeningen , mits- 

gaders begrooting der kosten, -zoo van het 

ftellen, als van het jaarlijkfche onderhoud.— 

LIX. Vermits vóór eenige jafen. te Domburg z 
in het Eiland WALCHEREN, in den gevel 

van een huis gemetfeld is gevonden, eer 

Steen, waarop gewag wordt gemaakt van zeke-. 

IC DE A BURORINA5 == zoo wordt gevraagd: 

welke Godheid onder dien naam, ’t zij door 

de inwoners van dat Eiland, ’tzij door aldaar 
verkeerende vreemdelingen geëerd en van waar 

die naam oorfpronglijk zij; en of dezelve ook 

elders op eenige opfchriften of overblijffels der 

Oudheid voorkome ? 

Op de LVIIIfe Vraag ontving het Genoot- 

fchap cen Brief en vijf Verhandelingen ten ant- 

woord. De motto’s waren: 

a Pro Patria. 

bs De foberheid wekt vlijd, en zoekt daar door 

zijn flut, 

Zo dat het fomtijds dient tot Stee en Lands 

mans nut. s 
c.. Bij 
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ec, Bij woestend water-en moeras , 
Komt wijsheid, geld en zweet te pas. 

d. Js eenig lid te veel, niet wel gefleld „ 
Men neeme weg „’t geen benaauwd of knelds 

e. Om nuttig te zijn. 

Het Genootfchap oordeelde, dat de brief, 

noch wat deszelfs form, noch wat den zakelij-” 

ken inhoud betrof, en vooral niet, omt dat de= 

zelve met des Schrijvers naam was ondertee- 

kend, in eenige aanmerking kon komen; dat 

vari de vier eerstgemelde Verhandelingen, ‘hoe” 
veel goede zaken ook in dezelve mochten ge- 

vonden worden; en hoe veel lof ook de Schrij=" 
vers, wegens hunne prijswaardige bedoelingen 

en aangewenden vlijt, ter bevoordering van 

de algemeene belangen verdienden , nier eene” 

als eene voldoende beäntwoording der voor- 

geftelde vraag, kon befchouwd worden. Dat 

de Verhandeling, onder de zinfpreuk : Om zut- 

tig te zijn, Zoo ten aanzien van den zakelijken 

inhoud, als de wijze-van voordragt, aan de ee- 

ne zijde voorzeker aandacht verdiende; doch 

dat aan de andere zijde verfcheidene beden- 

kingen en zwarigheden over bleven , en wel 

voornamentlijk nopens de gronden , waar op 

Zommige redeneringen en berekeningen fteun- 

den, 
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den. Dan, uit aanmerking van het groot be= 
lang der zaak, en dat het misfchien mogelijk 

zoude zijn , dat de Schrijver dezelve zou kun- 

nen oplosfen en wegnemen „ werd befloten , 
hem uit te nodigen, om binnen vier weken, 

na-de uitgave van het Programma, een weg aan 

te wijzen, om, onder zijne zinfpreuk , zonder 

dat zijn naam bekend wierde , fchriftelijk met 
hem te corresponderen, en de boven bedoelde 

bedenkingen en zwarigheden hem op te geven, 

onder belofte van de uitgeloofde gouden me- 

daille, zoo hij dezelven tot genoegen kon be- 

antwoorden en oplosfen. 

| Ingevolge deze uitnoodiging heeft de Schrij- 

ver zich, onder zijne zinfpreuk, aangegeven , 

om de door het Genootfchap op zijne Verhan- 

deling gemaakte bedenkingen te ontvangen en 

op telosfen: ’t geen hij vervolgens in zoo verre 

deed, dat het Genootfchap daar in genoegen. 

nam: gelijk hem dan ook, de gouden Medaille 

is toegewezen. 

Bij het openen van het Billet, bleek Schrijver 

te Zijn ANDRIES SCHRAVER, Landmeter, en 

Commisfaris Infpecteur enz. , woonende te Zie- 

rikzee, 

Deze Verhandeling is de vierde in dit Deel. 

Op 
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Op de LIXte Vraag; fakende de Deá Hus 

RORINA; ontving het Genootfchap eee Ver: 

“handeling; onder de zinfpreuk: Uit liefde tot dé 

Oudheld: döch zonder Biller, waar in tt 

Vers naam: had behooren 'té ftan: 

Gefootfchap ‘oordéelde , dat deze Verhätis 

deling in vele opzichten wel blijken opleverde 

van ’s Schrijvers belezenhêid en haarstighieid ; 

“bijzorder ten aanzien van het tweede deel der 

vradgieof de haâm BURORINA ook Elders op 

eenige opfchriften of overblijffels der Oud lieid 

woörkomt? dóch dat, vermits dezelve hiët voors 

zien was met een verzegeld billet;, ingevolge de 

voorwaarde -der- ùidoving in het Programmds 

en vooral; wijl, naar: het oordeel van des Ges 

nootfehaps Gecommicteerden, de Sekrijver zijn 

gevoelen, aangaande den oorfprong der godheid 
BURORINA,&# de ontleening van haren naamt 

niet ftellig had aangedrongen of waärfdhijns 
lijk gemaakt ; de uicgeloofde zilveren Medaille 

aan den, verdienstelijken Schrijver hiet kon. 

worden toegewezen, … Voorts werd beflooren; 

deze. Verhandeling, als ten aanzien der hoofd: 

Zadk van de vraag; eee geleerde gisâng 4 
&n , ten aanzien van bet tweede deel , eer 
zeer voldoend onderricht in zich behelzeade s 
ke Decis SSSS$ door 
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door den druk gemeen temaken 5 met bijvoeging 

eener echte afreekening van den Steen ven -des- 

zelfs Opfchrift, het,eenige Monument het 

welk ,_ zoo veel mensweet, van deze Godirz 

gewag maakt. Het Genootfchap verheugt zich 

hier. toe in ftaat te- zijn, daar het, door ge- 

fchenk van deszelfs Voorzitter , thans dien Steen 

in eigendom heeft verkregen. _ 

‚Deze Verhandeling, en de. beloofde afbeel- 

ding-van den Steen ; vindt men aan” het einde 

van dit Deel. 

Bij het Programma van 1802. ken de. dele 

volgende Vragen voorgefteld, de twee eerste 

met toezegging. van. de gowdene., de derde, 

van dezilvere Medaille, onder de gewone voor- 

waarde, en te beantwoorden vóór den eersten 

Januarij 1804. 

LX. Wat is de- redem van het geftadig vafne- 
men der Zeeftranden en Duinen in Zeeland? 

zijn ’er middelen aantewenden, om dit onheil 

en de nadeelige gevolgen daar van voor te ko= 

men, óf te verminderen? en welke zijn die , 

behalven de reeds bekende. en beproefde ? 

EXI. Welke beletzelen ontmoet het oprechter 
en voortzetten van Fabrieken en Trafiken iz 

het Gewest van Zeeland meer , dan elders in 

de Bataaffche Republiek, alwaar dé middelen 

van beftaan even kostbaar zijn?’ En zoo het 
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die in-ngeene meerderé mäte „ónttdoet 5 ‘ welke 
) voisdan- de reden , dat der-Fabrieken em Trafi- 

ken in *t gemelde Gewest. van tijd tot tijd al 
meer verloopen en te niete gaan , en door gec= 

ne «andere vervangen. worden ? 

LXII. Daar bĳ fommige Gefchiedfchrijveren 3 ed 
op eenige oude Landkaarten, gewag word ge= 

maakt van een Eiland.scHOONEVELD, dat 

zou gelegen hebben vóór of in den mond der 
Schelde; zoo wordt gevraagd: of het beftaart 

van zoodanig een Eiland op genoegzâme ze- 
kerheid fteune; dan of onder die benaming 
alleen eene vlakte van Water te verftadn zij 5 

en van waar dan deze dier naam ontleend 
hebbe ? : 

; De twee eerste Vragen werden hiet beatits 

Woord, Zij zijn bij het Programma van 1804: 

nogmaals opengefteld tot 1 Januarij 1806. ; doch 

“wederom onbeantwoord gebleven: 

Ook op de derde Vraag , rakende: het vers 
dmeende-eiland- Schooneveld, ris"geene Verhande= 

ling ingekomen. Zij is ingetrokken in 18oqs 

Bijhet Programma van 1803. heeft ‘het Gee 

nootfchap twee Vragen voorgefteld „ welker 
voldoende beantwoording, mits voor den-eerse 

ten Januarij 1805. inkomende; de goudene Eeres 
munt werd toegezegd: - 

SSSSS 2 LXHL Wet 
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LXIII. Welke zijn de natuurlijke oorzaken, dat 

de bodem van de Middelburgfche haven eu 

het Kanaal Welzinge „ zedert eene reeks van 

jaren „ zoo aanmerkelijk door opflikkinge is 

verhoogd geworden ? Welke zijn «de eenvou- 
digfte , meest vermogende , en minst kostbare 

middelen , om het voorfchrev n ongemak voor- 
tekomen , en, is het mogelijk , gemelde haven 

en kanaal op eene behoorlijke diepte te brengen 

en te houden 2 

LXIV. Gefchiedtde inval der Zeeuwfche Stroomen 
volgens een beftendigen regel en in cene bepaalde 
ftreeklijn ? Zoo ja; welke zijn die? Is die loop- 

ftreek der gezegde Stroomen ook fchadelijk voor 

onze Dijken „ Stranden of Schorren? Zoo ja ; 

waar en in hoe verre? En welke zijn „ in dit laat= 

fte geval , de uitvoerlijke middelen , om dien na- 
deeligen loopftreek eene andere richting te ge= 
ven , en op andere raakpunten afteleiden, zoo-= 

danig dat het nadeelige wordt weggenomen!, 

en, zoo mogelijk, het voordeelige- wordt in 

plaats gefteld ? 

Op de LXIIIf Vraag, rakende de pike 
king der Middelburgfthe haven enz. zijn twee 

Verhandelingen ingekomen. «De eerste had ten 

zinfpreuk: Natwur wijst mij het fpoor: de an- 

dere: Waar Natuur te kort fchier , beg 

haar kunst en vlijt. 

Het oordeel van het Genootfchap over dezel- 

ve is geweest : dat het Genootfchap, gehoord 

heb- 
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hebbende het Advis van deszelfs Gecommitteer- 
den in- deze zaak, aan deseene zijde den Schrij- 
veren: dier Verhandelingen betuigde, dat het 
met genoegen de vruchten van ‘hunne nafpörine > 
gen vover.dit onderwerp, had ontvangen, gele= 
zen en bevonden, dat de Schrijver der eerste: 
alzins- blijken gaf van zijne; kennis en ervaren» 
heid in de gronden der ‘Rivier- en Waterloop» 
kunde, en vande oorzaken dervopflikking vary: 
de ‘haven van ‚Middelburg; ens-van hét Kanaat:? 
Welzinge „en dat hij dit „op de bij ‘hem aans”: 
Semomene, gronden, bondig beroogdes-dar daar” 
en tegen,‚de Schrijver der tweede Verhandeling 
onder de: zinfpreuk : Wazr Natuur te korg” 
{Chie enz. blijken geeft » dar: hij mer-de plaat: 
Jelijkesomftandigheden” zeer: wel bekend is, en: 
de oorzaken: der verzanding en-op{likking;- uit: 
de van tijd tot tijd plaats gehad,-bebbende veren 
zandingen „en „veranderingen, der: aanliggende” 
Aromen ; met zeer vele waarfchijnlijkheid: afleidt. 
„Dat echter het Genootfchap> aan de andere > 

Zijde niet. kon; ontveinzen,' dat:, wat. de door 
beide:Schrijverenvopgegevëntiniddelen vanhier; 
átel betrof; ár aan’ hetzelve zulke gewigtige zwa 
Tigheden. waren voorgekomen ;-dat het aan geëne 
van beide „die Verhandelingen 4° voor «7 HOE 3D de,gouden Eeremunt kon toewijzen, k 

SSSSS 3 Edoch 
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„Edoch dat „ »daar:-de Maatfchappij genegen 
was om ván-de-kundigheden der Schrijveren „» 
zooveel mogelijks voordeel te trekken 3 zij 
ook: thans uit. hoofde: van het gewigtderrzaaky » 
ter bereiking vanvher voorgeftelde doel; veen: 
middeb wilde beproeven „ ‘hee welk’ zij voors 
maals wel reens“mev:goed gevolg “had aange 
wend: te weten”, -de Schrijvers door ‘her Pro- 

Stamma.-ttenoodigen , om binnen den tijd 
van zes,weken „ een) weg aan te wijzer, ‘om , 
ieder, onder zijne: Zinfpreuk , zonder dat zijn 
naam, bekend wierde’, ‘met het Genootfchap in _ 

fchriftelijke onderhandeling te treden ; van” het 
zelve.de-opgave der bedoelde bedenkingen en 
zwarigheden te ontvangen en daar door gelegen- 

heid te krijgen , hunne Verhandelingen verder, 

pittewerken: mits binnen vier mäanden „naden 

ontvangst van die aanmerkingen’, dezelve aan 
het Genootfchap weder in te zenden: op dat 

over de bekrooning van deze Verhandelingen , 
op de eerst volgende Algemeene “Vergadering 
finale uicfpraak zou kunnen gefchieden ; terwijl 
zij-inmiddels de Schrijvers: voor hunnen ijver 
en „werkzaamheden ten-plegtigften bedankte. - 

De Schrijvers hebben deze uirnoodiging aan= 

genomen, ’s Genootfchaps bedenkingen ont-- 

BOS(P 203 k vans 
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vangen, «en-ook hunne oplosfingen „derzelve 

reeds ingezonden. Over deze beide ftukken ftaat 

alzoo in de, ‘tanftaande HE Nergsderihe 

be/list « te worden, 

Op de LXIVfe “tj nopens. vnd wal 

der. Zeeuw/che Stroomen ; geene Verhandelingen 

zijnde ingekomen > is‘dezelvebij. het Program- 
ma van 18o5. nog opengefteld tot den eersten 

Jänuarij 1807. í nge 
Án het Programma van: 1804. zijn. de volgen: 

de drie Vragen door het Genoorfchap voorge- 

fteld ; de eerste om beantwoord te worden vóór 

den eersten Juli 18055 en de, twee laaste vóór 
den eersten. „Januarij 1806... hd ‚onder toezegging 
van, de. ronden, Medaille „aan. het ‘best. valdund 
antwoord op elke Vraag. 
LKV Dor ORS nog “ontbreÖkt tene’ ‚Algemeene 
he Gêréhiedenis der Wereitfehrippen en Frahije 
„Betteren “in “ôns- Vaderland ;, “die echtèr zoo 
vna en nuttig 2 zijn aide, als gefchikt 
9 pot verbrerding van dèn “roem dier Vaderländ- 

fehe Mannen , wêlke daùrin hebben t witgemuni ; ; 
doch daûr ‘eene zoodinige Gefthiedents. nie is 

ne wagten, “60 Jang die van iederen Tek van 
“Geleerdheid én °£ bijzonder niet behoorlijk, bee 

fchrêver Ps oo heëft Ad Zeewsch Gemooifchap 
Neer Webenfshappen befloren. op dit Put zijne 
dare rè vestigen én jaar Zijks een. of. an. 
ger oRrwerp daar Wan Hen Pr ijsvragt voors 

GEL BORGE EEEER 7 POTOEN bie Ga 

Pad 

d A 
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ovteftellen „- deels, om alzoo bouwfloffen optezas 
melen voor eene „Algemeene Letterkundige Ger 

_Jehiedenis onzes Vaderlands; deel: , om ine 

< middels den Landgenoten het voor deel der Ge= 
fchiedverhalen van iedere bijzondere Tak id | 

Wetenfchap te doen genieten. 

Dan; alzoo het der Maatfchappij zeer noodza= 

… kelijk is voorgekomen „ dat de behandeling van 
den gehealen omvang van dit belangrijk fluks 

tot voorkoming van verwarring en noodeloozen 

omflag, gefchiede in de best mogeli ke orde; 
en dat, ten dien einde „indien het mogelijks, 

een behoorlijke vonderfcheiding … van WWetens 

……fchappen, en, Fraaije. Letteren niet alleens 
_maar ook eene goede en welberedenee: de volge 

reeks en verdeling van beiden vooraf wo-de 
wastöefteld „ volgens welke de Maatfchappij 

dan jaarlijks het voorflel harer Prijsvragen 
nopens dit onderwerp, des goedvindendes zo 

… Kunnen inrichten: en het Haar. gebleken Ès 3 
dat onderfcheidene Geleerden „ die over «eo 

…_ verdeeling der Fraatje Letteren „ Wetenfchap- 

‚pen en Konsten (hoe zeer, naar- het oordeel 

der Ouden , als met zekeren gemeenen band 

vereenigd.) gefchreven hebben „in dit opzicht 
vok van dlkanderen aanmerkelijk. verfchillen , 

heeft de Maatfchappij befloten de uitfchrijving 

„vaneene Prijsvraag over de Gefchiedenis eener 

bijzondere Wetenfchap nog voor één jaar aan 

… de houden , en inmiddels goedgevonden, onder 
witlooving van de gouden Medaille , de volgende 

Prijsvraag uitte fchrijven, om beantwoord te 

worden vóór den eersten van Oogstmaand ë8og, 
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‚Es ’er eenig verband tusfchen de Wetenfchap- 
pen en Fraaïe Letteren? Zoo jas is het dan 
echter mogelijk’ dezelve van elkanderen te on- 

… derfcheiden ; en beiden, volgens een wel te 
famenhangendeen- beredeneerde orde , te range 
fchikken , verdeelen en onderdeelen ? Zoo ja: 

welke is dan de beste orde, daarin, op beree 
„deneerde ‘gronden te houden: zoodanig 3” dat 
die tevens--de gefchiktfte-zij „om volgens’ de- 
zelve de Letterkundige Gefchiedenis der one. 
derfcheïdene ; Takken van Wetenfchappen en 
Fraaïje! Letteren in ons Vaderland, jaarlijks 
tot hevonderwerp van eene Ipridvr te doen 
“dienen overéenkomstig ‘het hier boven opge 
„geven: et: der Maarfehappij? 

, Xx VE Daar de Pijthagorifche Wijsgeer ; Apollo 

{ 

< 

„ius van, Tijana „door fommige Heidenfche 
“en andere Schrijvers. ‚ in gel ken rang met onzen … 
gezegendèn Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, 

…_geplaätst is 5 vraagt het Genootfchap : #7 DE 
eerste plaats; wât-men naarwaarheid óf waar” 
fchijnlijkheid van dien zonderlingen man den= 7 
ken moct ? en vervolgens; „of ook, en in hae 
verre , eene vergelijking der berichten „ ons, 

“door Philoftrâtus en anderen, wegens Apol- ” 
…Toniusen “door: de Euangelisten nopens- Jezus - 
„Christus. nagelaten, met sensgevoegd:bij eene 

_ vergelijking, van, der uiterlijke omftandigheden 
dier Schrijvers, « een bewijs kan opleveren voor 
de echtheid der Euangelifche Schriften ? 

LXVII, Daar de bloedige oneenigheden, bekend _ 
onder den naam van-Hoeksch en Käbeljaauw/chs’ 

3 SSSSS 5 zulk 



LXXIVe Vv OrO-R B ER LC H‚ Te 

„zulk een zanmerkelijk: gedeelte „onzer vroegere 

Landsgefchiedenissbeflaan 5. en men ‚--omtrent 

eenige bijzonderheden dezelve betreffende „ ver- 

… fcheidenlijk gedacht heeft : wenfchte men nader 

„en voldoende bewezen te zien, uit welke eerste 
‚…beginfelen. beide die -partijfchappen. zijn” Onte 

„ftaan? Of die beginfelen geenen vroegeren oor= 

fprong hebben 4,» dan de: Landverdervenderge- 
{chillen tusfchen „Margaretha, van Henegou- 

wenen: haren: Zoon-Willent-den Vijfden 2 Wat 
aanleiding. tot „de „benaming! van Mock/ch en 
„Kabeljaauwfch gegeven hebbe? Of-de- Ware 

„afleiding dier ‘bewoordingen. uitgemaakt zij ? 
‚En welk: het hoofd- oogmerk, dezer Partijen 
Geweest zij, federt derzelver gtrigcang tot pet 
uiteinde toe ?,, 

- 

Het Genootfchâp had het genoegen niet, op 

de eerste Vráag’, nopens ket verband tusfchen 

Wetenfchappen, en. fraaije Letteren, een ant- 

woord te bekomen: het heeft die. Vraag bij het 
Programma van-180g. ingetrokken. ” 

Gelukkiger was het Genootfchap ten aanzien 

der LXV It Vraag , over ApoLLoNius. van 
Tijana: op dezelve heeft het vier Verhandelin- 
gen ontvangen; twee in ’t Latijn 3 eene in het 
Franfch , en eené in het Nederduitfch ; onder 
de volgende Zinfpreuken: alerte 
a, Amphora coepit inflitui, Pes | 
b, Nihil hodie dicitur Ge. 

c. La 



ze 
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crsLa folie de Dieu ést plus fage &e, qe 5. 

d.  Lâ ska en hous est cormmimne 5 é gs 
4 he rts 

„Oi: lisa op;-de LX Vite Winel rakende de 

bet rig rard HERE oncenibheden „ 

edrië, ‚Né Gaerdutenche Wethandeling” ontvangen 5 

zen “Zinfpreuk. „hebbände:. „Een, bedenckelijck 

dingh: woorvalle Volkeren änesb no vvuended 

Oversdeze wijf"S tú kler ht iin de ëërskóthen- 

mende Algemeene Vergadering van hèt Genoors 

fchap wiefpraakte gefchieden. Rid kred 

Hoe zeer het £ Genoorfchap, de. “Vraag Bonet 

het verband tusfchen. Wetenfshappen en. Fraai- 

3 

JeLetteren „vena bij het Programma van r8o5. 
had’ ingetrokken ; heeft hét zelve echter geens- 

zins het beraamde Plan laten varen, maar be- 

floot, nu zelve » volgens. „eigen, „goedvinden ù 

de Prijsvragen over «de Letterkündige.Gefchie- 
denis dervonderfcheidene takken van Weten- 
Jchappemen iden: Letteren in ons Vaderland, 
jaarlijks, te regelen ; 5 zonder zich, hier, in, Bd 
eene. of andere, fi ijsthematifche orde, verband 

of rangfchikking» te binden,. en begeerde ‘dus 
bij maten ne vorgoan e 

\ 

LXVID. Fene beknopte Leterkpien Gefelifee 
denis !der Wiskunde iff’ ons: Vaderland , federt, 

„derzelver, eerste. beoefening “aldane tot: ‘heden » 

toe 3 
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toe: behelzende de ontdekkingen „ vorderingen » 
en fchri'ten der Vaderlandfche Mannen (\reem= , 
delingen in dit Land gevestigd niet uitgezon= 

derd). welke in’ die Wetenfchappen: hebben 

_vitgemunt; gevolglijk ook de fuccesfive ome, 
ftandigheden dier Wetenfchap zelve „met alles _ 
wat dienen kan, om de Letterkundige Gefchie= 
denis der Wiskunde ín ons Vaderland op eene 
beknopte en duidelijke. wijs, en dus-ook met 
aanhaling. der bronnen of auctoriteiten „te 
Schetfen, 

Onder het woord Wiskunde k Eme het Sn 
Jchap , zoo. de, zuivere als de gemengde : ‚de 

“zúivere, zoo ftellig al; werkdadig: tot de ge- 
= vamengde Brengt het Genootfchap alle dit onder=* 

werpender Natuurkunde , diemeer regtfireeks 
vallen onder de toepasfing der wiskunde, als: : 

_ Mechanica, Statica, Dijnamica , Hijdrodijna- … 

mica: (ten aanzien der Mechanica, en Hij= 
drodijnamica, begeert het Genootfchap geene 

“opgave vant gebruik, °t welk ‘men van de-" 
zelve in ons Land. gemaakt heeft ;endus ook 

ziet van de talrijke daar uit ontftanegelchrif= > 
den.) Voorts Balistica, Cosmographic , As= 
tronomie , Uranographie, Hijdrographie, Ge= 
ographie , Gnomonica , ez Chronologie. JVer- 

der. de Optica, en hare onderdeelen; — de 

Pijrotéchnie , Areometrie en de Acauttica. Eine 

delijk de Architectuur en hare onderdeelen. 

De Verhandelingen moeten ingezonden wor- 

den vóór «den «eersten. van Louwmaand- 1807. 
3 De 
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De Eereprijs -zal- de gouden: Medaille zijn. 

«Verder werd bij het zelfde Programma de 

__goudene Eermunt toegezegd, voor 

LK. Eene. voldoende, Letterkundige Gefchies 

„denis der Natuurkunde in ons Vaderland. te 

deveren vóór den cersten van Louwmaand 1808. 

fer Genootfchap begrijpt, onder. de Natuurkun- 

‚de geenszins de Natuurlijke. Historie ‚ maar 

yerftaat. door. dezelve alleenlijk de eigenlyke 

gezegde. Natuurkunde; afgefcheiden van de 

„Wiskunde, „en. zoo ver. zij onder de laatfle 

niet kan. gerekend worden te behooren, gelijk 

‚wit vergelijking der vorige Vraag „ nopens de 

„Letterkundige Gefchiedenis der Wiskunde „ 

„duidelijk blijkt. 

Eindelijk heeft hec Genoorfehap ‚op de- 

“zelfde voorwaafden ‚ de navolgende Prijsvraag 

uitgefchreven , om beantwoord te worden 

vóór. den êersten van Louwmaand 1807. 

LXX. Daar de Scharlaken - Koorts of het Rood- 
vonk (Febri is Scarlatina feu Rubeole) volgens 

SIJDENHAM naauwlijks den naam eener ziek- 

te verdient ; en ook door BOERHAVE En aû- 

dere voorname  Geneesheeren voor eene ziekte 

van zeer weinig belang gehóuden is; welke is 

de reden dat deze ber. hier en elders fomwij- 

len niet-zoo- zacht’, ja zelfs, niet zelden zoo 

kwaadaartig heerfchende is, dat ?er zeer velen 
door omkomen; of aande gevolgen van Wa- 

terzucht of verharde Oorklieren langdurig kwije 

nende blijven? Hangt dit alleen af var cen 
tus= 
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atusfchenkoimSst of „vermetiging « (Complicatie) 
met- eenesbijzoudere. Epidemifche gefteldheid , 
of met eenige, andere ziekte ? Is het niet veel 

eer ite denken „dat déze ziekte niet dezel de 5 

“maàr van een boozeren aart Zij, en "dus een 

anderen naam verdiene? Zal men ze dan met 

rissor, die ze in hare verfchijnfelen en ges 

volgen vrij naauwkeurig befehrijft, Keel-ont= 

fteking Zoryy noemen? Doch noemt men dan 

miet maar alleen het toeval (Sijmptoma) , waar 

mede zij gewoonlijk aanvalt en vergezeld gaat , 

en ‘niet de ziekte zelve? ‘Zal-mèn haar dar 

liever met scHuULTZ eene’ kwaadaartige Pùur- 

perkoorts (febris purpurea malignd) noemen? 
of ‘welke “benaming zal men haar liefst gee 
ven? — Door welke kenmerken en verfchijn= 

zelen ‘wordt zij duidelijk onderfcheiden van 

andere Kooftfen-met uitflag,; … Hoedanig eene 

geneeswijze behoort men tegen haar in het werk 

5 teftellen? En welkeis de beste wijze om hare 

__fchroomelijke gevolgen voor te komen > erf’, 200 

zij daar zijn, te herftellen ? 

En hier mede vertrouwen wij, met zoo veel 

“kortheid als het onderwerp gedoogde, een vols 

“ledig bericht hopens de werkzaamheden ván het 

Genootfchap , gedurende een aanmerkelijk tijds= 

verloop te hebben medegedeeld. Uit het zelve 

kanallenchalven blijken, dat deze Maatfchappij, 

ìn weerwil zelfs van haren kwijnenden toeftand ; 

nog altijd zoo veel mogelijk ten algemeene nutte 

werk- 
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werkzaam was en blijft; gelijk zij ook voor het 
vervolg hoopt met vernieuwden moed en herftel- 
de krachten, aan het edel doel van hare oprig- 
ting „ onder ’s Hoogften zegen, te beantwoorden, 

Doch ‘tevens hoopt nu deze Maatfchappij „ 
dat ook hare buirenlandfche Leden, zich met 
vernieuwden ijver zullen toeleggen , om eens 
eindelijk hunne, bij de aanvaarding van hun Lid- 
maat{chap. op zich, genomene verpligting „ om 
ten minfte alle zes jaren eche Verhandeling , 
over een of ander onderwerp ter hunner keuze 
in te zenden, na te komen, waar aan zoo 
veele, in weerwil der telkens herhaalde klagten 
en aanmaningen , (*), achterlijk zijn gebleven. 
(Zoodanige Heeren, die nog geene zes jarenLid 
des Genootfchaps zijn, geweest , worden ‘hier 
geenzins bedoeld), Eenige weinige hebben, ja, 
aan hunne verpligting beantwoord, en {ommige 
hunner; ingezondene ftukken. zullen bij, een 
volgend. Deel het licht zien ;. doch van, verre 
de meeste is niets ontvangen : men vérzoekt 

hen toch te willen overwegen, datde, hier 
wonende Leden eene, vrij; zwarere zaak „te ver-. 
vullen, hebben , daar zij ten minste,…eenmaal 

| | 's jaars En ” ki; 

(*) Men zie onder anderen, het Voorbericht des" XVden Deels 5 
“Biadz. IL en IL, en de jaarlijk{ch uitgegevene Programmata. 
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Ss jaars, en wel onder eene aanmerkelijke poe- 

naliteit, verpligt zijn, in de Vergaderingen van 

het Perpetuëel Committé eene Verhandeling 

voor te lezen ; onverminderd nog dezelfde 

verpligting tot het leveren eener Verhandeling 

iedere zes jaren voor het Genootfchap. De 

Maatfchappij vertrouwt dus, dac zij deze klag- 

ten niet meer zal behoeven te herhalen , en 

dat ook de Heeren buitenlandfche Leden pligt- 

matig het hunne zullen toebrengen, ter berei- 

king der groote oogmerken van ’s Genootfchaps 

oprigting, welke zij bij hunne aanftelling be- 

loofden naar vermogen te bevorderen— 

Nog een woord over de Uitgave van dit Deel. 

Het verfchijnt in het Licht, onder den 

titel van NIEUWE VERHANDELINGEN 3 

UITGEGEVEN DOOR HET ZEEUWSCH 

GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN? 

men befchouwe dus de vorige XV. Deelen; 

als een afzonderlijk compleet werk , het 

welk op den vorigen voet en wijze niet 

meer vervolgd wordt. Men begint alzoo met 

dit Deel een geheel Nieuw Werk, ’t geen 

in fraaiheid van Uitvoering, gelijk van zel- 

ve in het oog valt, het vorige zeer verre 

overtreft, 
Ál- 
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Alle de door dit Genootfchap bekroonde 
Antwoorden op voorgeftelde Prijsvragen , en 
andere ingekomene en der Uitgave waardig 
geoordeelde Verhandelingen , zullen voortaan 
ook afzonderlijk te bekomen zijn : waar doot 
dan elk, die van des Genootfchaps Verhan= 
delingen begeert gebruik te maken , niet meer 
zal genoodzaakt zijn , om als hem flechts een 
eenig ftuk tot nut kan ftrekken , zich een 
geheel Boekdeel , waar van het overige voor 
hem van geen het minst belang is, aan te 
fchaffen. 
Mag door den inhoud van dit Deel eenig nue 

gefticht worden , zoo zal deze Maatfchappij 
‚haar edel doel bereiken , en daar in eene be- 

‚ moedigende aanfporing vinden, om ieverig 
in haare pogingen, ter verbreiding van ken- 
nis en algemeen welzijn, voort te gaan. 

J. oe KANTER, prit.z, 
MIDDELBURG secretaris. 

den 21e van Oogstmaand , 
1806, 

Ï. Deer, SSSSSS 
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MIJN HEEREN! 

Í. het van de vroegfte tijden her eene niet onlof= 

felijke gewoonte geweest , dat men, ter gedachte- 

nis van Mannen , die zich, in eene of andere be= 

trekking , bij hunne tijdgenooten bijzonder verdien- 

ftelijk hadden gemaakt, op deze of gene wijze eene 

gedenkzuil opriste, als eene openbare hulde , wel= 

ke men, ter dankbare erkentenis , zich aan hunne 

afch verfchuldigd rekende , om hunnen naam tot in 

% laatste nageflacht in eene gezegende gedachtenis 

te bewaren; wat wonder dan! dat eene geleerde 

Maatfchappú , opgerigt, niet zoo zeer om bloote 

_befpiegelingen van het vernuft, veel min om fchrale 

en droge letter- vitterijen aan te kweeken, als wel 

om allerlei nuttige Kunsten en Wetenfchappen te 

bevorderen , welke ter veraangenaming van ’t ge- 

zellig leven , tot wezenlijk heil van den Burger- 

ftaat, en ter uitbreiding van het rijk der Waar- 

heid, Deugd, en. Godvrucht kunnen dienen; cene 
L, Deer. A4 Maat. 
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Maatfchappij, aan de eer van God ‚ het nut van 
het Menfchdom in ’t gemeen, en van het Vader- 
land in het bijzonder „ volgens hare eerste gronde 

Wet, toegewijd; wier hoofdoogmerk dus is » 

ware verdiensten aan te moedigen, te beloonen 

en te bekroonen: wat wonder „ zeg ik, dat de- 

ze Maatfchappij , daar de onverbiddelijke dood 

haren verdienstelijken Voorzitter , Mr. IZAAK 

WINCKELMANs aan wien zij veel , ja bijkans 

alles verpligt is, in het graf heeft doen nederda= 

len, ook zijnen naam der vergetelheid trachte te 

ontrukken: ware het mogelijk „ dat hij anders in 

dit lot met zoo vele groote Mannen van vroegere 

eeuwen zoude moeten deelen ? 

Dan waarom mij deze taak 5 deze waarlijk moei= 

lijke taak opgedragen? die, zoo ik al eenige bee 

kwaamheid mogte bezitten , om eenig wijsgeerig 

betoog , of eene Godgeleerde Verhandeling op eene 

niet geheel onbevallige wijze voor te dragen; daar 

door nog in ’t minste geene bevoegtheid noch ge= 

fchiktheid ‘bezitte , om eene Redevoering te doen, 

om den naam van eenen man, die in verfcheidene 

betrekkingen waarlijk groot, en aan ons Genoot= 

Tchap bij uitnemenheid verdienftelijk was „ naar 

waarde te vereeren, zonder mijin ’t minste, zelfs 

aan den fchijn van vleiëriĳj , of iedele groot{praak 

die den overledenen in zijn leven zoo zeer mishaag= 

dea, fchuldig te maken. 

Wie immer de vereischten van eene Lijkrede, 
laat ik naar waarheid fpreken , van eene Lofrede;, 
act bedaartheid overwoog, die gevoelde ’t moei 

lijke 
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lijke van dit werk , ja de onmogelijkheid ‚ om hier 

in welte flagen voor iemand , die, met welke kun- 
digheden hij ook mogte voorzien zyn 3 niet begaafd 

is met eene levendige vertegenwoordiging en met 

eene bekwaamheid, om ten minften eenigermate 

bevallig te fchilderen: hoedanigheden, welke aan 

het onderwerp van den Lofredenaar alleen geest 

en leven kunnen bijzetten; hoedanigheden, die 

miet door konst verkregen worden ‚ maar met 

welke men moet geboren zijn, en dan door oefe- 

ning verfijnd en befchaafd worden: zoo dat ’t be- 

kende fpreekwoord van Dichters en Schilders hier 

ook in volle kracht waarachtig is: zon arte, fed 

natura nascuntur ; hoedanigheden nogtans, met 

“welke de milde Schepper mij fchaars, zeer {fchaars 

bedeeld heeft , hoe zeer ik in andere betrekkingen 

zijne Goedheid ten duursten verpligt bente erken= 

nen. Dit drage ik voor M.H.! ja om uwe goede 

willigheid op te wekken, om mij met geduld en 

toegenegene harten te hooren; en ’t gebrekkige in 

het voorftel tevens liefderijk te bedekken : maar 

vooral om u te doen opmerken , dat het mij waar= 

lijk jammert, dat de teekening van eenen wINc= 

KELMAN aan geene bekwainere hand dan de mij- 

ne is aanbevolen: uit vrees, dat ik zijne beeldtee 

nis niet zoo naar-het leven zal treffen, dat al 

Schoone en naarvolgingswaardige „ ’t welk er in 

moeste doorfchitteren , in ’t vereischte daglicht 

worde gefteld. En zoude ik hier voor niet vree= 

zen? daar ik voor zijn edelmoedig caracter, pere 

fonéle deugden en verdiensten „ alle hoogachting , 

A2 en 
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en voor de veelvuldigeen onafgzebrokene bewijzen 
zijner, voor mij veréerende, vriendfchap , gedue 
rende al den tijd van mijn verblijf in dit Gewest, 
de duurfte verpligting nog gevoele , ja tot mijnen 
laatsten ademtogt wenfch te behouden! 

Trouwens elk, die WINCKELMAN in zijn lee 

ven regt gekend heeft, zal Hem na zijnen dood hoog= 

achten, en em zich , in meer dan eene betrek 

king, ter navolginge voorftellen. Ik zegge: rect 

gekend heeft, om dat hij volgens zijne natuurlijke 

geäardheid en het uiterlijke voorkomen , niet dat 

fchitterende vertoonde, dat zommigen bij hunne 

eerste ontmoeting, of oppervlakkige befchouwing 

meermalen veel grooter doet fchijnen, dan zij in 

der daad waarlijk zijn. Neen onze Overledene be«= 

hoorde tot dat foort van menfchen, welke, om 

naar waarde gefchat te worden , al zeer van nabij 

en op den duur moeten gekend worden. Dit zal 
uit een korte fchets van zijn natuurlijk Caracter , 

zoo als dit zich in zijn werkzaam leven openbaare 

de, in onderfcheidene betrekkingen, zoo ik vers 

trouw „ nader blijken. 

Dat men, om een rechtmatig oordeel over ie- 

mands beftaan, daden, Kkundigheden, en vooral 
over zijne deugden en gebreken, te vellen, op 
niets meer hebbe te letten, dan op zijne natuurlij. 

ke gefteldheid , zal elk gereedelijk toeftemmen, die 
maar eenige denkbeelden heeft van de leer der tem- 
peramenten, en van dezer invloed op onze ziele , 
cerzelver neigingen, genegenheden en ‘werkzaam- 
Leden ; eenen invloed zoo verbazend groot, dat, 

uit 
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uit hoofde hier van, eene en dezelfde daad, bij 

" onderfcheidene perfonen , niet alleen uit geheel ver- 

fchillende grondbeginzelen voortvloeit; maar bĳ 

den eenen waarlijk als eene deugd moet befchouwd 

worden , daar dezelve bij eenen ander flechts een 

natuurlijk gevolg van zijne geaardheid is. 

Laten wij dit met weinigen door een en ander 
voorbeeld ophelderen. Dat iemand van een bloed- 

rijk geftel, (een fangwineus) omtrent eenen Ellendi- 

gen mildadigheid oefene, is, wegens zijn teeder en 

aandoenlijk geftel , eene behoefte in hem: hij zou- 

de zijn gevoelig hart geweld moeten aandoen, iù- 

dien hij de rampen van zijnen ongelukkig mede- 

mensch, zoo lang hij er getuige vanis, niet op 

allerei wijze zocht te verzachten: door naar, Ja 

niet zelden boven zijn vermogen te geven; terwijl 

uit dat zelfde grondbeginzel eene geneigtheid ont- 

ftaat, om zijne dierlijke lusten , driften en begeer- 

lijkheden op te volgen, die hem tot weelde, wel- 
lust, verkwistinge en eene wispeltuurige verander- 

lijkheid doen overhellen. Leeft hij dan matig, ine 

getogen; is hij ftandvastig in zijne befluiten, 
vriendfchap , en ondernemingen; naarftig, En, 

zoo zijne omftandigheden het vorderen , fpaarzaam: 

welk eene zegepraal van de ziel over het lichaam? 

welk eene deugd in dezen man? dat in tegendeel 
een smelancolicus „ die, wegens zijn droog , onge- 

voelig en zwaarmoedig beftaan, niet ligt door de 

rampen van eenen ander getroffen wordt, zijnen ar- 
men natuurgenoot in zijne behoeften rijkelijk te hul- 

pe komt: welk eene verlochening van, en overwin- 

A3 ning 
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ning over zijne natuurlijke gefteldheid 3 en dus ware 
deugd in hem ? Dan daar zijne geïäïardheid tot ftandvas- 

tigheid, fpgarzaamheid eneen werkzaam leven over- 

helt: zouden de beginzelen van weelde en wellust , 

die men in eenen bloedrijken (/anguineus) flechts als 
eene zwakheid zoude kunnen aanmerken „ in hem eene 

grove ondeugd zijn. Dateen Flegmaticus onder ram- 

pen, die hem drukken of dreigen, een bedaard ge- 

moedsbeftaan behoudt; dat hij onder verongelijkingen 

van allerlei aart, welke hem worden aangedaan, zich 

geduldig gedraagt, isin hem geene deugd, immers 

nict in veele gevallen, maar eene natuurlijke uit- 

werking van zijn waterachtig, fletsch en onaan- 

doenlijk geftel; en daar hier uit een traag, vadzig 

en onaantrekkelijk beftaan geboren wordt, dat zich 

zoo hij zijne dierlijke geäardheid opvolgt , in zijn 

geheel gedrag openbaart; welk een bewijs dan van 

eenen edelen geest in zulk een mensch! als hij zich 

oefent in nuttige konften en wetenfchappen ; een 

werkzaam leven leidt; en een gevoelig hart ver- 

krijgt onder onheilen, die hem en andere treffen „ 

om ’er ’t vereischte gebruik van te maken. Daar 

de gefteldheid nu van een Cholericus , wegens zijn 

droog , heet en daar door ligt gevoelig en vuu- 

rig beftaan , juist van eene tegengeftelde geïardheid 

is, zoo gevoelt elk, welk eene oefening, fterkte 

van geest en deugd er dus in zulk’ eene gevorderd 

word, om Onder tegenheden vooral onder veronge- 

lijkingen allermeest wanneer deze in het bijzijn van 

anderen „, en dat van geringe Perfonen worden aan- 
gedaan, zich betamelijk te gedragen; die met een 

lijd- 
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lijdzaam, -geduldig en bedaard gemoedsbeftaan te 

verdragen, zonder dat hij zich tot drift, toorn en 

wrewel laat vervoeren „ waartoe zulk een geftel zoo 

zeer overhelt. Terwijl het hem eene van zelfsheid 

is, om alles aantewenden „ wat zijne Eerzucht vocd= 

zel ‚kan verfchaffen. 

Uitvoeriger kunnen wij over dit onderwerp niet 

zijn, zullen wij niet te zeer van het hoofdoogmerk 

onzer Redevoering Uwen aandacht afleiden; het 

bijgebragte nogthans oordeelden wij noodzakelijk „ 

om U, mijne Heeren, te doen opmerken waarin 

eigentlijk ware grootheid en deugd beftaat : dat men 

de goede neigingen, die uit ons temperament voorte 

vloeijen , getrouw opvolgt, aankweekt en zoo bee 

tuurt, dat men zich voor overdrevenheid echter 

zorgvuldig wachtte; en dat men de kwade in te- 
gendeel allenskens onderbrengt, door ’er tegen te 

waken, ftrijden en bidden, en zich te oefenen in 

de betrachting van de tegengeftelde pligten. Wie 

zich zoo gedraagt, betoont, dat hij met eenen 

verhevener geest dan de beesten bezield is ; die- 
handelt , gelijk het een redelijk fchepfel betaamt , 

wiens daden niet beftuurd worden „ door zijne dier= 

lijke neigingen, driften en begeerlijkheden , maar 

die dezelven irt toom houdt en ’er over heerscht „ 

om aan alle zijne verpligtingen „, zoo vecl mogelijk , 

getrouw te zijn , en in alle zijne betrekkingen waar- 

lijk nuttig bevonden te worden. 

Befchouwen wij uit dit oogpunt wijlen onzen 
waardigen Voorzitter ; wie zal hem dan den naam, 
dat hij waarlijk groot en deugdzaam was, betwis- 

fen 2 
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ten? Hij had van den Vader der geesten van alle 
vleesch eene ziel, met bij uitnemenheid edele vers 

mogens begaafd, ontvangen, en daar bij een vrij 
gezond en fterk ligchaam, met een vrij gelukkig 
temperament: zijnde in zijne meer gevorderde ja= 

ren , van welken tijd ik maar de eer en het genoe« 

gen gehad heb, hem als een Vriend van nabij te 
kennen , een Melancholico-Cholericus ; en in zijne 

laatfte jaren , gelijk dit gewoonlijk altijd plaats heeft , 

een Gholorico- Melancholicus; terwijl hij in zijnen 

vroegeren leeftijd voorzeker van ’t Sanguinifche ook 

eenen aanmerkelijken trek zal gehad hebben. 

Zonder dat ik Uwe aandacht nu ftil houde, bij 

zijne kindfche jaren en letteroefeningen , zeg ik al« 

leen „ dat hij de Franfche en de beginzelen der 
Latijnfche taal heeft geleerd eerst te Middelburg „ 

wonende bij zijner Moeders Zuster , Jongvrouwe 

SARA CATHARINA HURGRONJE3 en na den 

dood van zijnen Heer Vader Mr. jacoB WINC= 

KELMAN, Raad en Burgemeester der Stad Vlise 

fingen , in het jaar 1738. reeds overleden, hier in 
zijne geboorte Stad, waar hij den 2o. van Louw- 

maand, in het jaar 1723. ’*t eerste licht, uit een 

oud en zanzienlijk geflacht , afkomftig uit Bra- 

band, aanfchouwde. En belangende de voorzet- 
tinge zijner Studien aan de Hooge - School te Gron- 
ningen, waar hij, dat ik ook hier van flechts met 
een woord gewage , offchoon in den beginne meer- 

ntalen in twijfel, of hĳ zich aan de verhevenfte 
aller wetenfchappen , de Godgeleerdheid , zoude toe- 
wijëns daar hij in zijne eerste jeugd in dezen, door 

| zijne 
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zijne bij uitftek Godvruchtige opvoeding , meer dan 

gemeene vordering had gemaakt „ zich echter tot 

de Regtsgeleerdheid bepaalde, en tot Doctor iv 

de beïde Regten werd bevorderd: van welken leef 

tijd ik weinige bijzonderheden, wegens gebrek van 

gepaste gelegenheid, heb kunnen nafporen. 

Dit alleen is mij gebleken, dat hij wegens zijn 

fchrander vernuft, wellevenheid, befchaafde Zee 

den , door eene voorbeeldige opvoeding , zijn jeugr 

dig hart ingeboezemd, en door zijne geestige gee 

aardheid ; waar door hij zijne gefprekken met twef= 

fende flagen en met zout befprengde boerterijen, op 

_ &ene bijzondere wijze „ wist te veraangenamen : iets 

dat hem tot in zijnen Ouderdom is bijgebleven, de 

aandacht, liefde en hoogachting van velen naar 

Zich trok; en veroorzaakte , dat hij in zijne eerse 

te jeugd en vooral in zijne jongelingfchap , niet ale 

leen aan de Hooge- School van zijne - tijdgenoten „ 

maar ook van derzelver aanzienlijke Familien, bij 

uitnemenheid. getrokken en bemind was. Dit ech- 

ter heeft niet verhinderd, dathij de Studien, zijn 

geliefdkoosd voorwerp, als zijne hoofdbezigheid » 

met veele naarftigheid voortzette: WINCKELMAN 

was van veel te verhevenen geest » dan dat hij zijne 

beste jaren en krachten , flechts aan de vermaak 

lijkheden der jeugd na te jagen , zoude hebben toe- 

gewijd. Hij begreep al vroeg, wilde men niet flechts 

in fchijn, maar in der daad een groot Man we= 

zen, de ziel moest zoo wel met nuttige Weten- 

Schappen , als het lichaam met eenen deftigen op= 

fchik wercierd zijnz zijn toekomftig lot in de wae- 
reld 
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reld en de vertooning , welke hij ’er in {tond té 
maken , zouden veelal afhangen van zijn gedrag 

en verkregene kundigheden in dien leeftijd „ welke 

eigentlijk gefchikt is tot °s menfchen vorming en voor- 

‘bereiding, om, elk: in zijnen kring, een nuttig 

Lid in de Maatfchappij te worden. Dan welk een 

fpoorflag dit voor een jeugdig hart oplevert, dat 

met eene gepaste eerzucht doortrokken is, gevoelt 
elk opmerkzame! _ 

Hier kwam bij, dat de Godsdienst , welkers be- 

ginzelen hem van zijne teederste jaren zoo fterk wa- 

ren-ingeprent, ’t veiligste behoedmiddel voor alle 

verleiding, al vroeg zijnen gezegenden invloed op 

zijn gemoed uitoefende , ter regeling van zijne ges 

mnegenheden , ter beteugeling zijner driften , ter be= 

fturing van zijn gedrag , en om de waardij van den 
kostbaren tijd regt te fchattenis 

Door deze bezeffens bezield , oefende hij zich ; 
om -de gebreken te verbeteren, die, gelijk uit alle; 

uit zijne natuurlijke gefteldheid voortvloeiden. En 

hierin flaagde hij in diervoegen, dat hij zich be- 
kwaamde, om de grootfte «en moeilijkfte posten met 

eer te bekleeden. Lag hij, volgens zijne natuurlijke 

geäardheid „ bloot, om, gevoelig voor beledigingen ; 

ligt tot drift vervoerd te worden (dat ik dit eene 

maar aanmerke) deze gemoedsaandoening, die de 
beste caracters niet zelden buiten ftaat ftelt, omi 

gewigtige zaken, met dat beleid en die wijsheid 

uit te voeren, als waar toe zij anders in ftaat-zou- 

den zijn, overwon hij zoo volkomen, dat hij nim- 

mer, ook dan niet, wanneer hj in dezen op de 

zwaars 
a 4 
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zwaarste proef gefteld wierde, de grootfte bedaarde 

heid van geest verloor, zonder dat het bedwingen 

van deze hartstogt in ’t minste een ‘wrokachtig of 

wraakgierig beftaan , geliĳk niet zelden, bij hem ten 

gevolge had: hij was in tegendeel tegen zijne vij- 

anden gaarn vergevend, en voor zijne vrienden op- 

regt, meer dan gewoon dienstvaardig en uitterma- 

ten getrouw. Hij mogt met regt in meer dan eene 

betrekking een menfchen- vriend genoemd worden. 

Hij droeg niet alleen in allen opzigten zorg; dat 

zijne befcheidenheid jegens allen, de geringsten zoo 

wel als de aanzienlijkften , zonder den minsten fchijn 

van laagheid, op eene aanminnige wijze zich ver- 

toonde, maar vooral wist hij zich de hoogach= 

ting, liefde , gepaard met ontzag „ te verwerven bij 

allen, die in meerdere of. mindere betrekking aan 

hem dienstbaar en_ onderworpen waren. Hij was 

bij uitftek mildadig jegens armen en ellendigen; ge- 

negen en volvaardig om allen, zonder aanzien van 

perfonen, met raad en daad bij te ftaan 5 terwijl 

zijne onbepaalde dienstvaardigheid hem algemeen 

beminnelijk maakte. 

Hij bezat, behalven zijne onbefchrijvelijke werke 

zaamheid , en onbepaalde weetlust tot nuttige We- 

tenfchappen , een vrij vlug en ongemeen diep en 

doordringend denkvermogen, dat hem bij uitftek 
gefchikt maakte, om groote plannen te ontwerpen 

en van alle kanten te befchouwen; terwijl hij , door 

zijne meer dan gewone Eeden en ftandvastig- 

heid van geest, eene natuurlijke bekwaamheid had; 

om ze uit te voeren ; offchoon hij, wegens zijne 
in 
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ingetogene zedigheid en ftilzwijgenheid , ’ernimmer 

eenigen ophef. van maakte, Had de alles beftu« 

rende Voorzienigheid hem in eenen of anderen post 

van ’t eerste aanzien geplaatst, waar toe hij, vol- 
gens zijne geäardheid , beftemd{cheen , en, volgens 

zijnen aanleg, voor berekend was, hij zoude, hier 

aan zal niemand twijfelen, die WINCKELMAN 

regt gekend heeft , als eene fter van de eerste grootte 

aan Neêrlands Staatshemel geflonkerd hebben. Dan 

dit zocht, dit begeerde hij niet: immers niet in 

zijnen verderen gevorderden leeftijd , offchoon daar 

toe aangezocht: gevoelende al het gewigt van en 
de verantwoordinge wegens zulke posten, niet 
flechts aan menfchen , maar vooral aan den Opper- 

Regeerder der Waereld; en hoede inwikkeling in 
het beftuur van Staatszaken , en de daar aan ver- 

knochte aardfche grootheid en beflommeringen „ de 

eeuwige dingen, ter bevordering van onze wezent- 

lijke belangen , maar al te veel uit het oog en hart. 

doen verliezen. 

Dan keeren wij tot zijn vroegeren leeftijd te-rug s 

om te befchouwen, niet wat hij geweest zoude 
zijn, zoo hij in eenen verheveneren kring ware ge- 

plaatst, maar-wie hij in dien loopbaan , waarin hij 

gefteld ís geweest, zich betoond heeft te zijn. 

De Groninger Hooge- School met lof verlatende 
_ keerde hij tot zijne geboorte - Stad Vlisfingen te rug. 

Nu zettede hij met eenen meer dan aan zijne jaren 

gewonen ijver, zijne Studien voort, en bevlijtigde 

zich op de kennis der Algemeene en Vaderlandfché 

gefchiedenis in het gemeen, en die van Zeeland en 

Vlis 
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Vlisfingen” in * bijzonder t overtuigd van welk een 
belang derzelver tdepasfing op vele gevalten zij voor 

iemand, die misfchien eerlang tot eetien ‘of anderen’ 

post van regering zal geroepen , of in eenig‘beftuur 

van zaken gefteld worden 3 -waririeer hijoók feeds 
in meer dan eene betrekking blijken gaf van zijnen 
werkzamen ‘aart. … Wegens zijne bekwaamheden wel 
Tas meer. en: meer ‘bekend wordende; wierd hij,» 

door Zeelands Staten , in den rampfpoedigen-vor=” 

log met Frankrijk „in het jaar 1747. tot Commis= 

faris benoemd ‚om over. de uitwisfeling onzer ge=> 
vangene Zeelieden te Duinkerken te ‘handelen. Zijs® 

nen last in dezen met lof pas uitgevoerd, hebbende, 

kreeg: hijs-nog.voor ‘zijne. terugkdinst „ -aanfthrije 

vings-om zich naar Parijste begeven „ tot wederei=: 

íching vaneen te onrecht genomen Schip. Deze- 

last „ welke hij, niet minder dan den vorigen 4 tot. 
„genoegen van zijne hooge/Committenten uitvoerde 
gaf hem gelegenheid, omde voornaamfte, merke 

waardigheden „zoo. in die- vermaarde Waereldftad ; 

als in verfcheidene andere Franfche Steden en Plaat- 
zen, met eene opmerkzaamheid, -wiINCKELMAN 

eigen, te bezigtigen 5 bij deze gelegenheid genoot 

hij ook-de eer-en het genoegen; om aan den -Ko= 
ning voorgefteld te worden ; en met hem een sdrek 
te houden. 

‚Kort na dat is uit Frankeijk in zijn Viderland 
was wedergekeerd , wierd hij onder de Raden, in 
de regering zijner geboorte=Stad, aangefteld ; en 
niet lang daar’ na tot Commis’ Generaal van de! 
Convooijen-en ‘Licenten in deze’ Provincies “een 
k DEEL. 8 Post, 
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Post , welken hij „ zoo wel tot nut van den Lande 
als ter bevordering van den Bloei des Koophandels 
en Zeevaart, met zulk? eenen roem tot weinige 

weken voor zijnen dood, bekleed heeft „ dat hij , im: 

zijnen gevorderden ouderdom , meermalen den lof 

van den Raad ter: Admiraliteit mogte vernemen, dat 

men nimmer in deze zijne belangrijke en-moeilijke be= 

diening Eénen misflag ontdekt hadde; terwijl hij 

die van Ontvanger der State- en Waterpenningen 
over de Westwatering, tot meerder voordeel var 

dat gedeelte dezes Eilands „ dan van zich zelven „ 
tot zijnen dood bekleed heeft; als ook die van Res 
kenmeester der O. en W. IL. Compagnien. 

Wilde ik nu uitweiden , om U Mijne Heeren ! een 

nigermate te fchetfen , welk een navolgenswaardig 

voorbeeld de Overledene zich betoond heeft, gee 
durende den tijd- van bijkans 3o. jaren, dat hij in 

de regering dezer Stad geweest is „ waar hij de 
Burgemeesterlijke waardigheid bij herhaling bee 
kleedde, en dat op eene wijze, dat hij, tot aam 
zijnen dood, aller braven liefde en hoogachting 
heeft genooten 3 ik zou Uwen aandacht te veel vere 

gen. Met een woord dan , hij betoonde „ uit hoofde: 

zijner belanglooze pogingen, gedurende den tijd „ 

dat hij zich in bewind van Zaken mede bevond, 

niet flechts een Voorftander te zijn van regt en gee 
regtigheid, zonder eenig aanzien van Perfonen 3 

een Befchermer van Weduwen en Weezen; een 
Handhaver van de voorregten zoo wel der geringe 

Ken als van de aanzienliĳkften; een blinkend voore 
beeld „ zoo wel in den Openbaren als huislijken 

Goadse 
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Godsdienst : maar ook dat hij Zijnen tijd , krachten 

en bezittingen nimímer te dierbaar rekende , om alles 

mede aan te wenden en ondernemen, wat tot luiss 

ter dezer Stad ; tot nut van derzelver burgerij „ 

tot bevordering van den Koophandel , tot oprigting 

en in ftandhouding var fabrieken en trafiekeif konde 
dienen, 

Dan waaroin zoude ik hief óver it bijzotiderhée 
den, verder uitweiden s daar hij den srieestenì Uwer 4 

M. H.! in die betrekking Óneindig beter dan mij 
bekend is geweest: daar hij teeds voor mijne komfte 
ter dezer Stede , van detzelWer regering afftand had 
gedaan „en zijnen haam ten dien opzigte nog lang 
ín eene gezegende gedachtenis bij velen order. Vliss 
fings Burgeren zal blijven ? 

Ongelukkige gefchillen tusfcher. eenige voorriaïme 

Regenten der Stad Vlisfingen. ontftonden 3 helaas £ 
én- de Overlederie was genoodzaakt er in te deelen. 
Dan het is mijn taak niet, die pas geriezene wonde 
op te-rijten „daar Gij allen. M. H. in meefdere of 
mindere thaat met den aart dier zaak en derzelver 
oïmftandigheden bekend zijt. Het was ir het jaar 
1771. dat WINCKELMAN met zes zijner medea 

Regenten zich verpligt oordeelde zijn Raadsambt 
neder te leggen. … De. meeste vän deze verlieten, 

wel dra deze Stad, en begaven zich met der woort 
haar Middelburg, en Onder dezen ook onze gewes 
zene Voorzitter, die „ offchoon hij 4 uit hoofde 
zijner ambtsbediening „ als Ontvanger van de State= 

en Waterpenningen, hier eene inwooning verpligt 
was te hebben , echter zedert-dien tijd zijn gewoon 

Ba ver. 
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verblijf ook in everigenoemde’ Stad helt, wanneer 
hij van het buitenleven „, op den aangerramen Triton 
geen gebruik konde mäkén. Dit weinige moeste ik 
Uwen aandacht van die treurige gebeurtenis ‘herin= 
nèten zoude ik de fchets van ’s Mäns- levénsloop 
Reins vervolgêrt.’” aen 

Dat voorgevallene had in het gevoelig hart van 

WANORE EM AN zulke diepe Fnidrukken” gemaakt , 

dat hij, welke vóorftèflen en aanb: edingen hem na- 

derhand ook gedaan zijn 5 zich’ nimmer heeft latén 

Gverhalen, 5 om Eenigen. post van Regeering weder: 

te “danvaarden, “Alleen Tièt hij ziclr nog bewegen, 

Ön den post van’ Arbiter,’ in ‘dé zadk van den 
â&fte. penning binnen’ deze Provincie; ten jare 1789- 
op zich te nemen; en met hoe veel“ijver hij zich 
m dezen gekweten heeft, getuigen zijne ‘Medele- 
dei ín die belangrijke * Eömmisfies"*? 105 nertoged 
“Had de Overledene „van Stads- en” Staatsbeflom= 

mêfende- zorgen er bezigheden , die ‘hij; “zoo läng 

hem ‘dezelven mede Waren” aanbevolen-;'“zoo zeer 
behartigde , ontflagen; aanmerkelijk meerderen tijd 5 

dit verfchafte zijnen weetgierigen geëstleene aan- 

gename gelegenheid; óm in allerlef hûttigé en we- 

zentlijke kundigheden, zich hoe langs hoe’ meer te 
oefenen. Een gédeelte hier van wijdde hij toe aan 
ee gezet onderzóek= in’ de Waarkieden van onzen 
sezegenden Godsdienst, ’% belangrijkfte en voor 
den” Overledenen reen’ zijner geliefdkoosde onder- 

werpen van navorfching , « van. zijne eerste. jeugd 

af aan, gelijk wij bevoren reeds aanmerkten. Hij 

had ten dien einde in-het Wintere Saifoen , onder 

„ter an 
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anderemseweekdijks-een vdst gezelfehap met eenige 

weinige kundige en brave. Leden--der Middelburger 

fche Hervormde “Gemeente ‚ waarin hij op’ zijne 
tourbeurt eene Verhandeling voorlas, welke meest- 

al verkeerdensOmtrend: de gewigtigfte Waarheden » 

gefchikt niet flechts om ‚het: verstand, in de verhe- 

venfte befpiegelingen van „God en Goddelijke zar 

ken , op te fcherpen en ’er zich in te verlustigen, 

maar vooral ook om; ender. ’s Geestes medewer= 

kende invloedèn, het. hart en den Wandel te. ver- 

beteren en befturen 3 terwijl hij, zoo in de week ; 

als des Zondags „ een voorbeeld was in -het „gezet 

bijwonen van den openbaren Godsdienst ; vooral in 

die Leerredenen „, welke i ingerigt zijn ter bevordering 

van Bijbelkennis. 

Is er verder eene Oetenlktie 5 welke voor eenen 

edelijken befchouwer: van-’s Heeren Werken vele 

aanlokkelijkheid heeft , «om -er-door tot des: Aller= 

hoogften Grootheid en- Lof te worden opgeleid s 

het is buitenstegenfpraak de- Natuurkunde, Geen 
wonder dus ,, dat WINCKE L MANS weetgierigen 

geest in derzelver nafporing „zelfs bij het klimmen 

zijner jaren, zich verlustigde „en. dat ‘het bijwo- 

nen van derzelver lesfen „, des Winters te Middels 
burg ; eene zijner aangenaamfte uitfpanningen was „ 

welke hij nimmer , zonder noodzakelijke beletzelen , 

verzuimde. . Meermalen -zelfso beklaag le: hij zich „ 

dat hj , in-zijnen -vroegeren leeftijd ; en -academi- 

fche'jarén ‘vooral, geene meerdere aanleiding en ge- 
legenhêid gehad‘hadde „omzich in dit vak vaa 
kundigheden‘ meer te oefenen. Terwijl zijne vrij’ 
ij B 3 uit 
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uitgebreide en niet'rminder nitgelezene Boekerij hert 
rijkelijk fiof opleverde , om de overige ledige vuren , 
zonder dat hij immer tiĳd.over had, nuttig en vere 
maaklijk te flijten. 

Dan des Ôverledenens voornaamtfte uitfpanning „ 
en, mag ík mij zoo uitdrukken, zijn fpeelpop was 

dit ons Genootfchap van Konsten en Wetenfchap- 

pen, dat als een kind van hem kan befchouwd 

worden, tot welks gebóorte en opvoeding hij een 

ongelooflijke moeite en arbeid heeft aangewend 3 
terwijl hij de onheilen en gevaren, die het zelve 
meermalen dreigden, door een wijs en woorzigtig 
beleid , in derzelver opkomste zocht tegen te gaan, 

of gelukkig wist af te wenden 3 terwijl hij fteeds 

een gevoelig genoegen fchepte in deszelfs toenemende 
grootte , aanzien en luister. Dit, zoo ik eene gee 

áchiedenis van deze onze Maatfchappij wilde fchrij 
ven , zoude ik in vele bijzonderheden kunnen aans 

wijzen ; doch dit zoude mij te ver van mijn oogmerk 
afleiden, en ik zoude Uw geduld mijne Heeren ! 

jn mij te hooren niet alleen te veel vergen „ maar 
Uwen aandacht ook te lang ophouden en aftrekken 
wan de behandeling der zaken, welke nog ter uwer 
everweginge moeten gebragt worden. 

Met weinigen dan nog alleen : Wie zich” ge. 

{chiedkundig berigt voor °t eerste Deel der Verhan- 
delingen van dit Genootfchap geplaatst, herinnert, 

die weet, deze Maatfchappij is haren oorfprong 

verfchuldigd aan een Leesgezelfchap van Franfche 

tiĳdfchriften en andere geleerde Werken, ’t welk 
im hooimaand des jaars 1765. opgerigt, ip den bee 

gins 
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_Jedene, beftond; terwijl op den 3o. October van 
«dat zelfde jaar , op voorftel van de Heeren ju s- 
TUS TJEENK CR JAN JACOB BRAHÉ „ werd 

befloten, deze bijeenkomsten veor het menfchdom 

än het gemeen , voor deze Provincie en Stad int 
bijzonder , nuttiger en voordeeliger te. maken , door 
‘het oprigten eener Maatfchappij van Kunsten en We- 

‘tenfchappen , waar toe de ‘Heer JUSTUS TjJEENK 
verzogt wierd een plan-te ontwerpen , ‘twelk in 

eene Vergadering , den 29. Januari 1766. wierd 

goedgekeurd. Zie hier.de oorfprong van dit Ge- 

nootfchap.! terwijl het twaalftal van Leden eerst 

den 25. Juni, met de Heeren EsCHAUZIER en 

TE WATER wierd vermeerderd; en op den 26. 

November befloten, dat voortaan in iedere bijeen= 
‘komste, door eenen der Leden, bij tourbeurte, 
eene Verhandeling , over een of ander onderwerp „ 
naar ieders verkiezing, zoude voorgelezen worden. 
Wierd op den 28. Januari 1767. het plan van Wet- 
ten, door den Heer TjJEENK ontworpen , goede 
gekeurd en vastgefteld; ook toen reeds wierd be- 
floten, de Directie van dit Genootfchap , dat nog 
maar uit vijftien Leden beftond, op te dragen aan 
Onzen Overledenen, en de Heeren ISAAC HUR- 
‘GRONJE EN PAUL CHANGUION, terwijl de Le- 
den TJEENK en BRAMÉ tot Secretarisfen wier- 
denbenoemd. Zonder nu in het minste uit te weiden , 
‘hoe in dat en *t volgend jaar dit Genootfchap allengs. 
‘kens in luister begon toe te nemen; waar toe on- 
Aer anderen niet weinig diaade , dat cen aanmerkelijk 

84 Ale 
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aantal. van geleerde Mannen, buiten deszelfs Moe- 
derftad, het Lidmaatfchap wierd aangeboden, die 

het alle, onder den «naam van honoraire Leden » 

volvaardig aannamen; het was eerst op den 25. Ja- 

nuari 1769. dat, op een uitgebragt rapport van 

de ftraks genoemde Directie, befloten werd, om 
de tot dien tijd toe plaats gehad hebbende onderfchei- 

ding, van ordinaire en honoraire Leden te verande= 

ren in die van Directeuren en Leden , en uit de 

eerstgenoemden eenen Prefident en Vice-Prefident te 

verkiezen. Overeenkomtftig deze refolutie „ wierden 

än die zelfde Vergadering reeds acht. Directeuren 

benoemd , en uit dezen tot Prefident de Overle- 

dene „ wiens nagedachtenis wij thans. vieren. ;- en 

zot Vice-Prefident de Heer Mr. PAUL CHAN- 

GUION aangefteld , en de bevorens gemelde Secre- 

tarisfen in hunnen. post bevestigd. En het is op 

dien zelfden voet , toen vastgefteld, dat dit Ge= 

mootfchap „ wat het wezen der zaak betreft nog 

beftuurd wordt. Voorts wierd ook in die Verga- 

dering „ door haren pas verkorenen Voorzitter , 

pvergelegd „ voorgelezen en goedgekeurd, een onte 

xverp, door hem opgefteld , om bij de uitgave van 

het eerste Deel der Verhandelingen te dienen tot 

een Opdragt van ’t zelve aan Zijne Doorl. Hoog- 

heid, WILLEM DE V., als Protector van dit 

Genootfchap; welke Opdragt ook voor dat Deel 

geplaatst , en uit naam van Directeuren en Leden 

door j. Tj RENK als eersten Secretaris , ondertee- 

kend is. Hier op wierd den 22. Maart 1769. juist 

heden voor 28. jaren, ten huize van den Heer 

BE et WINGS 
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WINCKELMAN 5 de eerste Vergadering van Dis 
recteuren gehouden , die door hem, als Voorzitter 
niet alleen met een gepaste aanfpraak geopend werd , 
welke in het reeds. meermalen. aangehaalde Histo- 

risch. berigt voor ’t Eerste Deel van ’s Genootfchaps 

Verhandelingen ook gevonden wordt; maar Hij deed 

ter dezer gelegenheid tevens een zeer uitvoerig ver= 

flag van al’t voorgevallene „ zedert de eerste oprig- 

_ ting dezer Maatfchappijz gelijk dit vervolgens ook 

op de Algemeene Vergaderingen, nopens het verrig- 

te van Jaar-tot Jaar, zijne gewoonte’ pleeg te zijns 

Wilde ik nu op deze wijze den draad der Gefchie- 

denis van het Genootfchap vervolgen „ om U. M. H.! 

den onvermoeiden “ijver. en werkzaamheid, voor 

deszelfs belangen van wijlen onzen Voorzitter te 

doen opmerken; wij zouden in deszelfs Notulen 

bijkans geene eene Vergadering „zoo. van Directcu- 
„ren als van leden , aantreffen, waarin wij geene 
doorflaande bewijzen , ter ftavinge hier van’, vin= 
den. Gij weet M‚ H.! met welk eene gezetheid 
hij alle onze bijeenkomsten bijwoonde! hoe zijn 
laatfte uitgang „ bij verkiezinge „ toen reeds de be- 
Sinzelen zijner hijpokondrifche ziekte zich ‚kenne- 
lijk openbaarden , welke hem tot zijnen dood is bij= 
gebleven , „ geweest is op, de Vergadering van Die 
recteuren den 8, April 1791.— Gij weet, hoe noch 
onder de Directeuren „noch onder de Leden ie= 
mand gevonden wordt „van. wien zoo vele Stukken 
onder, des, Genootfchaps ‚V, erhandelingen zijn. ge- 
drukt, als,van Z. Ed; ik zwijg van ’tnog veel 
grooter getal zijner onuitgegeve Stukken , bij onder- 

Bs _ fchci- 



fcheldene gelegenheden voorgelezen. Gij herine 

nert U nog, met welk een wijs beleid hij de han- 
delingen van alle des Genootfchaps Vergaderingen 

wist te beftuuren, en door geestige flagen , zonder 

jerand te kwetfen of fteken, niet alleen te veraan= 

genamen , maar eene vereischte orde, zoo in de 

behandeling van zaken, als in derzelver beflisfing 

te houden 5 — en wie onzer verwondert zich niet, 

ep de herinnering zijner bedaartheid van Geest en 

wvoorzigtigheid, waar mede hij ontftane verfchillen 

in de beginzelen zochttegen te gaan en weg te rui= 

men 3 of konde hij hierin niet flagen , aan het be- 
{tuur van zaken zulk eene wending wist te geven, 

dat ze niet alleen bijgelegd, maar meestal tot ge= 

noegen van beide partijen volkomen wierden weg- 

genomen ? 

Dan Mijne Heeren! deze onze Voorzitter , onder 

en door wiens wijs beleiden beftuur, ’t Zeeuwfche 

Genootfchap der Konsten en Wetenfchappen, uit 

de geringste beginzelen , in den tijd van nog geen 

go jaren; tot eenen trap van aanzien en luister is 

geklommen ‚ dat het naar den voorrang dingt mer 
de voornaamste geleerde Maatfchappijen in ons Va- 

derland, zoo dat de grootste Mannen, in en buie 
ten 't zelve, het zich tot eene eere rekenen, dat 
hunne namen op de Lijst van Directeuren en Le- 

den gevonden worden 3 deze onze Voorzitter íé 

niet meer! Hij is door een langzaam verval van 

krachten en eene langduurige ongefteldheid , op 

den 7. van Bloeimaand des jaars 1796. den weg 

van alle vleesch gegaan, wanneér hij zacht, en, 

ge 
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gelijk wij vertrouwen , zalig in den Heere ontflapen 

is. Welk een treffende flag voor zijne Vrouwe 

Weduwe, haare meer dan 80. jarige achtingswaar= 
dige Moeder , en verdere naastbeftaanden (* ) vaït 
wien hij zoo teedér bemind wiërd! voor dé gant- 
fche Maatfchappij in ’t gemeen ; van welke hij zulk 

een nuttig Lid was, en voor ons Genootfchap in 

% bijzonder, dat zoo veel aan hem verfchuldigd 

is! Hoe regtmatig is onze droefheid over zulk 
een verlies! Hoe billijk hebben wij dit uur, tot 

eene dankbare erkentenis , aan zijne nagedachtenis 

toegewijd $ 

Dan Mijne Heeren! waarin zullen wij de beste 

bewijzen geven, dat wij ons aan den Overledenen 

waarlijk verpligt rekenen ? waarin beter „dan dat 

wij, elk in onze betrekking, met veréénde harten 

en handen, alles aanwenden, om des Genoot- 

{chaps wezenlijke belangen te bevorderen; dat wij 
naar mate de tegenwoordige tijds omftandigheden 
hier toe ongunstiger zijn , ónze werkzanie pögingen 

én ĳver dadr toe verdubbelen, op dat, mét dén 

dood van onzen verdienstelijken Voorzieter „ deszelfs 
bloei niet allengskens vermindere en afnemc , maar 

in 

(*) De Overledene is tweemalen getrouwd geweest: eerst ver. 
bond hij zich in den echt, den aa. Januari 1757., met Jongvrouwe 

MAGDALENA JOHANNA SCHORER, Dochter van den Heer J. Ge 

SCHORER, Raad en Burgemeester der Stad Middelburg, Bewind- 

hebber der O.1. C, Deze, in den bloei harer jaren, den 22. April 

1766. overleden; hertrouwde hij den 23, Mei 1770. mer Jongvrouwe 

SUSANNA JOHANNA DE CHUIJ, Dochter van den Heer CLAUDE 
DE CHUIJ, Raad en Burgemeester der Stad Vlisângen en Bewindheb- 

ber der W.l. C, Uit geene van deze huwelijken heeft de Overlede- 
ne kinderen verwekt. 
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in tegendeel beftendig moge vermeerderen, tot een 
uitgebreider nut en voordeel , voor het menschdom 
in tgemeen, en voor dit gewest en deze Stad in ’t 
bijzonder. Dan zullen wij een blijvende gedenkzuil 
voor den Overledenen oprigten , en de nakomeling- 
{chap zal Hem, en ook ons, na dat wij geftorven 
zijn, zegenen ! 

IK HEBBE GEZEGD: 

Ter zelfde gelegenheid, zondeen ongenoem- 
de, die naauwe betrekking op den waardigen 

Overledenen gehad had , en thans behoort 

tot 's Genootfchaps Leden, een Lijkdicht. 

Het werd na het eindigen der Lofrede van 
den Heer prijrHoUT , met veel genoegen 
aangehoord. Men heeft gemeend het hier te 
moeten laten volgen. 



ne bi mt oe 
TER NAGEDACHTENIS VAN DEN 

WiArA RD IGE N HEERE 

Mr. IZAAC WINCKELMAN. 

H. ligt en rust — dat eedle, grijze. hoofd}, 

Zoo ligt », ZOO rust de pelgrim „ .afgefloofd. 

Reeds zag zijn. ‘oog van ver het heilig land, 

maar moede ontviel de wandelftek Zijn hand. 
Ve 

De knie verzwakte en zonk, waar ë eikenboom 

en 

haar noodigde ter ESE. Nu maalt de droom, 

der lange reis zich fpieg'lend voor: den, a 

Maar ’t wuft gevaar is over. 8: Hij vreest — 

geen zandzee, geen woestijn , geen gladde klip. 

Al draait hem hoofd, als in een ling’ rend fchips_ 

al is het, of hij nog aan rotzen hangt, 

en ld ziet, diet menschlijk oog niet vangt, 

hij rust, hij flaapt. Ook rust de „rauwe voet 

en voelt de wond niet meer , waaraan hij bloedt. 

Hem 
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Hem dunkt „ hij wandelt reeds , op ’t bloemenpad, 

door ’t Zalig land „ dat Jefus eens betrad. 

Hoe blinkt het daar! Het landfchap {melt in kleur, 

de dadel bloeit. ‘Hoe ruikt de balfemgeur ! 

Slaap, pelgrim, flaap ! Mijn ACE 
ap zacht! 

Uw rust verkwikt en geeft u nieuwe Gidi 

De reis waslang en zwaar. Uw nutte vlĳt, 

aan tfchoonst belang der menfchen toegewijd, 

heeft vaak uw hoofd , maar nooit uw hart vermoeid, 

Uw Lente heeft voor Vlisfingen gebloeid. 

Hoe was uw breir met kennis rijk vervuld 

De fijnste fcherts, met Attisch zout doorzult , 

ontvìoeide uw tong, en °s Levens vrolijkheid 

lag op uw ziel, gelijk een glans, gefpreid. 

En och! uwhart — mijn WINCKELMANs Mitt 
Vriend „ 

Zoo ooit ‚ — dat hart heeft vrienden=rouw verdiend, 

Ja, ANDRER Hei ! Zie daar , het glansrijk doel 4 

waarop uw deugd (wie zag haar immer koel 2) 

zoo vuurig mikte‘en ’t geen zij fteeds befchoot. 

Weldadig hart! Ô handen! ligt gij dood? 

maar neef, gij flaapt. De groote dag breekt aan „ 

waarin en hart en citer zamen flaan. 

Uw 
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Uw gadetreur, de kring van vrienden ween ; 

de weduw zalve en °t weesje kus den fteen „ 

die U bedekt, — gi ligt in ftille rust, 

van ftorm en vloed der tijden onbewust. 

De vrees „ de nood, de zorgen zijn voorbij. 

Gij zijt aan ’teind van ’s waerelds woestenij „ 

mijm WINCKELMAN! en eenmaal, als Ge ontwaakt „ 

wordt nog voor U de laatste boei geflaakt. 

Dan juicht mijn vriend in kalmte , en voelt de kracht 

van hoofd a hart vernieuwd. Mij dunkt, ki 
lac tem 

Ô WINCKELMAN! ik zie een heldre traan 

van blijden dank ir beide uw oogen ftaan, 

terwijl de wolk des Richters plechtig drijft „ 

en Hij uw naam bij Zijne vrienden fchrijft. 

Slaap in die hoop! Wij ftaren op uw graf 

en Zijn u kwijt; maar— daal tot ons niet af. 

Wij, pelgrims, gaan, alsgiĳ, naar ’t Vaderlands. 

De weg zij zwaar, ons leidt dezelfde hand 5 

En koelt de flaap , in gindfchen langen nachts 

her leed ook af , waar ons de reis in bracht „ 

wijzieù u weêr! 6, dierbre grijsaard, dan— 

% Zalfeestdagzijn. Tot weirziens, eedle man! 

a 
15 Maart 1797, J. H. 
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WETENSCHAPPEN. 

® 

Te MIDDELBURG, bif 

8 VAN BENTHE M, 
Drukker van het Zeeuwfch Genootfchag 

der Wetenfchappen , MDCCC VII, 
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PRESIDENT. 

Mr. NICOLAAS CORNELIS LAMBRECHT- 
SEN, Raad der Stad Middelburg tot 

Diretteur verkoren “in 1783. , «en tot Prefi- 
dent 1801, 

DE HEEREN DIRECTEUREN. 

Mr. PETRUS GULIELMUS SCHORER, Lid 
van den Raad van Finantie in Zeeland, te 

Middelburg. 1780. 

Mr. ABRAHAM VAN DOORN, Lid der Vere 

gadering van Hun Hoog Mog. , te Mid- 
delburg. 1783. 

JOANNES DE FREMERIJ, S. S. Theol. Pro- 

fesfor en Predikant in de Nederduitfche Herv. 

Gemeente te Middelburg. 1783. 

Mr. JOHAN BARON MEERMAN, Vrijheer van 
Dalem , Lid van het Departementaal Beftuur 

van Holland, in ’% Hage. 1784. 

Mr. WILLEM AARNOUT DE BEVEREN; 

voormaals Lid van het Staatsbewind der Bas 

taaffche Republiek , in *s Hage, 1785. 

Mr, JOHAN WILHEM SCHORER, Lid van het 
Departementaal Beftuur van Zeeland; te Mide 

delburg. 1785. 

Mr. JA» 
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Mr. JACOB HENDRIK SCHORER; Prefident 

van den Raad der Stad Afiddelburg. 1785. 

Mr. BASTIAAN NEBBENS van Cleverskerke, 

Oud- Bewindhebber-der W. Lb: Comp. , te 

Middelburg. 1786. 

JAN STAVORINUS, Raad der Stad Middel 

burg. 1788. 

Mr. GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORPSs 

Oud-Penfionaris van Rotterdam, te: Azzffers 

dam. 1788. 

Mr. JOHAN ADRIAAN MOENS, Raad der Stad 

Middelburg. Ran 

Dr. JACOBUS VAN DER STEEGE, Oud-Lid 

van den Afiatifchen Raad „ te Zmflerdam. 1789. 

Mr. JoHAN ASSUERUS BECIUS, Raad der 

Stad Middelburg. 1789. 

JOHAN SIEBERG, Gouverneur Generaal van 

Neêrlands Indien, te Batavia. 1794. 

PIETER JACOBUS SERLÉ; zedig te Mid 

‚ delburge 1797. 

ADRIAËN VAN SOLINGEN, A. L. M. Med. 

& Phil. Doftor, Artis Obftetr, Profesfor , te 

Middelburg. 1797. 

Mr. CORNELIS CERÄIT BijLEvELD, Lid 
van den Raad van Finantie in Zeeland, te 
Middelbarg. 1797. 

43 ABR A- 



ÁBRAHAM- VAN LINDE VAN DEN HEUVEL, 
Voormaals Lid van het Wetgevend Ligchaam 

der Bat, Republiek , in ’s Mage. 1797. 

Mr. HENDRIK. KLUIT VAN RHIJNSATERe 
WOUDE, te Utrecht. 1797. 

Mr. MARINUS EMANUÊL CORNELIS VER- 
SLUIJS, Agent der Vereenigde Staten van 

Noord- America, te Middelburg. 18or. 

ADRIAAN CASPARD CORNELUS SLICHER, 
Raad der Stad Middelburg. 1801. 

Mr. JAN WILLEM VAN DUSSELDORP DE 
SUPERVILLE, Raad der Stad Middel- 

burg. … 18or. 

CORNELIS vis, Raad der Stad Middelburg, 

1801. 

Mr. BARTHOLOMEUS VAN DE KREKE, Prz- 

fident van het Depart. Gerechtshof van Zeee 

land, te Middelburg. 1801. 

Mr. EGBERT JOHAN WIJBO VAN VISVLIETSs 

Raad in het Departementaal Gerechtshof van 

Zeeland, te Middelburg. 18or. 

CORNELIS JOHAN SERLÉ, Collonel van de 

Gewapende Busgeimagts te Middelburg. 1801. 

Mr. JAN AD RIAAN MODERA » Raad in het 

Departementaal Gerechtshof van Zeeland, te 

Middelburg. z1Sop. 
ALEX 
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ALEXANDER JOHAN SINCLAIR, Lid van 
___den Raad van Finantie in Zeeland, te Mid- 

delburg. 1801. 

PIETER ACKERMANS, Oud- Kieler en Di 

E en recteur van dé Wisfelbank der Sad Middels 
“zurg. 18o1, An 

£C 

JAN ACKERMANS, Cutler van wi Wisfelbank, 
„ol he 18or. UMA 
aj e 1) 

JAN PIETER ERMERINSG) Medicine Doctor , 
te orga 1801. 

JAN TAK» Ontfanger van het. Familiegeld. te 
„Middelburg. 1801, Ë 

ERNESTUS PETRUS CREMER 3” TDécede See 
cretaris van den Raad en Rechtbank, te Mids, 

_ delburg. zor, ' bladen an > 

Jb L 

IRV IE E 8 

ANTHONIJ MEERTENS, „Oud Gonverheuf van 
… Esfequebo en Demerarij. 1801. od 

AV AO! TIR 

Mr. JACOBUS/ABRAHAM DE MIST Secretaris 
Generaal bij het Minifterie van-Koophandel en 
Golonieën,. >, in 25 er ee 

Cd ei 
a 

e 
—% 

Mr. ZACHARIAS PASPOORT, Lid van hét Dee 
partementaal Beftuur “van “Zeeland, te Mid- 

‚„delburg. 1802. e Ja ë nn u ij , ns N jl 

ERICUS DE LANG, Oud- Kiesheet en” Medicine 
Do@or , te Middelburg, 1802, 

WA : IMGUAR 1 daf W 
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Mr. Jacog SNOUCK HURGRONJE, Secretarie 
van den Raad van Finantie in Zeeland, te 

Middelbur 8 1802, 

Mr. ANTKONIJ WILLEM PHILIPSEs Pro- 

cureur Generaal bĳ het Departemental Ge- 

rechtshof van Zeeland, te Middelbur 'g. 1803. 

Mr. ROLAND VAN DAM s Griffier van het. De= 
partementaal Gerechtshof van Zeeland, te 

«Middelburg. 1803. 

Mr. jyusTinus REITZ» Praëtiferend Advocaat , 

Pte Middelburg. Bog. one 00 À 

ANTHONIJ PIETER VAN CITTERS, Medicie 
nee Doktor „ te. Middelburg. » 1803e 

Mr. JOHAN ASSUERUS SCHORER, Substitut- 
Fiscaal van de Convoijen en Licenten „ in Zee- 

land „te Middelburg. -1804e 

Mr. JACOB VAN DEN HOUTE, Secretaris van 
het Departementaal Beftuur van Zeeland, té 

Middelburg. 1804. 

ADRIAAN ISAAC SNOUCK HURGRONJE4 

S. S. Theol. Dottor & Predikant in de Nederdas 
Herv. Gemeense , te Middelburg. 1804» 

Mr. PAULUS JOHAN VAN DER MANDERE 
Schepen der Stad Middelburg. 1804. 

WILLEM HENDRIK JOHAN VAN WESTRE- 
NENs in ’sddage. 1804. 

Mr. 
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Mr. RUTGER JAN SCHIMMELPENNINCK, 
Oud Raad-Penfionaris der Bataaffche Repu- 
bliek, te „Zmflerdam. 1805. 

We 

Mr. HENDRIK VAN STRALEN, Lid der Vers 

gadering van Hun Hoog Mog., in °s Hage, 

1805. jd 

PAULUS °SGRAEUWEN, Med. Door te Mida 

delburg. 1804. 

GERARD VALERIUS MEIJNERS, Raad der 
Stad Middelburg, 1805. 

Mr. AARNOUT MATHIAS VAN CITTERS 

Advocaatrte Middelburg. 1805. 

Mr. JOHAN STEENGRAECHT d’ Oostcappelle 3 
in °s Hage. 1805. 

JOHAN HENDRIK MOLLE , Ordinaris Raad van 
Neêrlandsch India, te Batavia. 1805, 

Mr. AARNOUT CONSTANTIN VAN CITTERS, 

Oud- Schepen en Raad der Stad Middelburg, 

1806. 

Mr. WILLEM DUIJMAER VAN TWISTs Prac- 
tiferend Advocaat te Middelburg. 1806. 

GERRIT VERDOORNs Collonel en Capitein ter 
Zee, in dienst van * Koningrijk Holland. 1806. 

3 



ag rr et 
| gtt 

REL, nel, 

Ee shS 
ren peen 

ae oet vR 
jie bain ele Aat va Her &, de 

tar Beven Breeberg Nae nd 
er Ea “zon ni Eerde eum 

CH ragebe, ahem 05 q Wid! doeii Evan 
Ren ERE, Bear RAE db 1e, aft 50 ijs ER il Le Ea $ 

ii pine gear war HIEMA TERI. vorst \ ponder bere ash. bagÂae stade? zl Lik 5 

zn k À. re ak aki NE EAS ed Kd pi er kt hus 

‘ Ùs 5 tide BD, vele En ged. 

ern a odas, den HABE Ed 

es | ek Ki ae vnd KK va al | 

Dt grid Bs cider 
5 àl aja f sue velen 
BAE hb hie $ é 3 

0 N, k 4 Ë 



zb ke Get: ie 
Oei 

ed 
#), 

De mud Á (ein des 

4 

5 kid dar” Sk 

me, He jp ï A tn 4 

ied ih je Ot eed, ds A: 7 

4 Ki delend. duik NS 

add 





j mk CKS Joe 

DE HEEREN LEDEN. 

JONA WILLEM TE WATER, S. S. Theol. D. 

„et Hist. Ecclef. Profesfor te Leiden en His- 

torie Schrijver van Zeeland, te Leiden. 1768. 

GIJSBERT DE WITT, Medicine Doctor te Rot. 

terdam. 1768. 

MARTINUS SLABBER , Raad der Stad Goes. 
1768. 

ANDREAS BONN , Med. Do&. Anatomie & 
Chirurgie Profesfor te Amflerdam. 1768. 

J- DU tpA À „Med. Doétor en Vroedmeester te 

Rotterdam. 1768. 

NICOLAAS GEORGIUS OOSTERDIJK, J.z: 
1 

Med. Dot. en. Profesfor te Leiden. 1769. 

EDUARD SANDIFORT, Med. Dot. Med. Anat. 
et Chir. Profesfor te Leiden. 1769. 

SEBALDUS RAU, S. S. Theol. Tijp. et Exeg. 
ut et Linguarum Orient. en Antig. Hebr. 
Profesfor te Utrecht. 1769. 

DAVID VAN GESSCHER , Heelmeester te Ame 
flerdam. 1769. 

FRANCISCUS HENRICUS GRAM ‚ Heel. en 
Vroedmeester te Rotterdam. 1769. 

PHILIPPE FERMIN , Med. Door te Maase 
tricht, 1769. 

B 3 ALE xe 
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ALEXANDER MONRO», Med. Anatomice et Chi, 
rurgiee Profesfor te Edemburg. 1769. 

JEAN SAMUEL ROBERT, Predikant in de Wal 

fche Gemeente te Amflerdam.  177o. 

FREDERICUS HENRICUS CHRISTIANUS 
HOFF, Med. Dot. te Arnhem. 1770. 

EGNATIUS VAN ZELDER , Med. Door te 

Schoonhoven. 1770. 

Mr. HENDRIK VAN WIJN, Archivarius van Hol- 
land, in °’ Mage. 1770. ern 

DIONIJSIUS VAN DE WIJNPERSSE, A. La 

M. Theol. et Phil. Dottor -en “Oud -Pro- 

fesfor Phil. Astr. et Mathes. „te. Leidens 

5 1771. KA. 

JOHAN FREDERIK HENNERT , A. L. M, 

Phil. Door en voormaals Philos. Math. & 

Astron. Profesfor „ te Utrecht. … 1771. 

JAN BERNARD SANDIFORT, Stads Medicine 

Doétor te °s Mage. 177Ie | 

JEREMIAS NICOLAAS EIJR ING; Phil, Doc- 

tor, Reétor van ’t Kon. en Keurv, Gijmnas 

„fium te Gottingen. 1772. 

BENJAMIN BOSMA, A. L. M. Philofophia 

ns „Door te Amflerdam. 1772. 

HENRICUS AENEZ, A. L. MM. Phil. Doct., Com- 

. misf. Advifeur tot de zaken der Wis- , Natuura, 

Scheie en Werktuigkunde in °s lage, 1772 

ro 
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JOANNES/LE-FRANCQ VAN BERKHEIJ , Med, 

‚Doktor -Leétor in de. Natuurl, Historie te 

Leiden. 1772 

Mr. MEINARDUS TIJDEMANs Oud - Griffier 

der Staten van Overijsfel, te Leiden. 1772. 

JACOEUS DE RHOER, Historiarum et Antiq, 
Rom. Profesfor te Groningen, 1772. 

G. Je GERARD, Oud-Secrctaris van de Keiz. en 

„Kon. Academie te Brwsf/el. 1773 

JAMES BEATTIE, Philof. Moralis Profesfor te 

Aberdeen. 1774. 

JERÔME DE LA LANDE, Mathefeos & Astron, 

Profesfor te Parijs. 1775. 

ANDREAS BOHN, Phil. & Math. Profesfor 
Primarius te Üiesfen. 1775. 

ADRIAAN KLUIT, Antiq. & Hist., imprimis 
Diplom. Belgii Foeder. nec nort Statistices 

Regni Hollandici-Profesfor te Leiden. 1776. 

ARNOLDUS VAN DE LAAR, Med. Door 
in ’s Hage. 1778. 

BERNARDUS HUSSEM, ta te  Amffers 

dam. 1778. 

ANE DRIJFHOUT, A. L. M. Theol. & Phil. 

Dot. en Predikant in de Nederd. Herv. Ge= 

meente „ Thefaurier en Oud-Secretaris des 

Genootfchaps, te Middelburg.  1779- 

Mr. je- 



Mr. JOHAN DIEDERIK VAN LEEUWEN , Onte 

vanger Generaal der middelen van ’t Quartier 

Nijmegen over het Tielfche Komptoir te 

Thiel, 1780. à 

JOHAN JACOB LE SAGE TEN BROEK, 

A. L. M. Theol. & Phil. Door , Phil. Prof, 

Honor. en Predikant in de Nederd. Herv. 

Gemeente te Rotterdam, 1780. 

MEINARD SIMON DE PUI, A. L. M. Phil. et 

Med. Dot. Med. Chir. Prat. & Art. Obft. 

Profesfor te Leiden. 1780. 

JT. B. DE BEUNIE, Med. Doêor te Anewerpen. 

1781. 

GERARDUS KUIPERS, Predikant in de Ne 

derd. Herv. Gemeente te Dordrecht. 1782. 

JOHAN PIETER FOKKER, A. Le M. Phil, 
Door , ’s Lands Astronomist in °s Mage.” 
1782. 

MARTINUS VAN MARUM, AL. M. Med. & 

Phil. Doétor Let. in de Natuurkunde te 

Haarlem. 1783. 

Mr. c. Gc. HULTMAN» voormaals Algemeene 

Secretaris van Staat der Bataaffche Repu- 

bliek in % Mage. 1783. 

C. Ge GERUNER) Med, Doftor & Profesfor te 

Jena. 1783. 

JA- 
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JACOH VAN NUIJS KLINKENBERG» À. LL, M, 
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D. voorname. inhoud van drie Prijsvere, 

handelingen „ op de Vraag: „ over de 
», oorzaken van het Brandkoorn en de mid-" « 
2, delen daar tegen” - bladz. zt 

„ 

Antwoord op de Vraag :- , In hoe verre 

2» Zijn de middelen , door de Burgers 
2, SCHORTINGHUIS , PLEIJTE eu 
2 PAULUS , in drie onderfcheidene Ver- 
„> handelingen opgegeven , bij nadere Proef- - 
» nemingen „ voldoende bevonden , om 
2, het Brand- Koorn onder de Tarwe ge- 
2» heel , of ‚zoo veel mogelijk , voor te 
2 komen”, door HENDRIK PONSE, 
Suisman te Geervliet. == Ie ® 

Antwoord op de Vraag : betreffende de 
2» middelen om het Kram-en Matwerk aan, 
5» de Zeedijken tegen den flag van het Wa- 
„> ter meer beftand te maken”, door 
ANDRIES SCHRAVER , °s Lands Ine 
Jpecteur te Zierikzee,  « - … 69e 

5 14 DE Ante 

€*) Door het lang cijdsverloop tusfchen het drukken der one 
derfcheidene Verhandelingen in dit Deel, de verandering van 
Drukker enz. zijn in de Paginering twee misllagen ingeflopen: 
de eerste is bij deze Verhandeling , die wederom met bladz. 1 
begint ; de andere op bladz. ere. waar 112. en dus roo. te wei+ 
Mig gelezen wordt: % geen op alle de voorts volgende bladzijden 
Plaats heeft, 
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re N 
Antwoord op de Vraag: , nopens de bess 

„> te middelen om de Armkasfen in Zee= 
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„> deeling van een aantal Armen”, door 

P. F. PERRENOUDs in leven PFransch- 

Kost= Schoolhouder te Middelburg. ria. (ara) 

Wiskundige Verhandeling over de bereke- 
ning van % vermogen der&Uitwaterende 
Sluizen ‚ door je. DE KANTER Phil.z. 

223e (323) 

Antwoord op de Vraag : betreffende de 
DEA BURORINA » op een ouden Steen 

te Domburg gevonden”, door *** 253. (353-J 

Afbeelding van dien Steene 
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VAN DRIE 

PRYS-VERHANDELINGEN, 

OP DE VRAAG: 

Naardien men op vele Landen bijna jaarlijks 

brand-koorn onder de tarwe ontdekt, tot mers 

kelijke fchade voor den Landman: zoo door het 
blaauw worden der tarwe, als door eenen min 

overvloedigen oogst; wordt gevraagd: Welke 

zijn de natuurlijke oorzaken van dit misgewas? 

Zijn er geene andere en meer vermogende mid= 

delen tegen dit onheil, dan het wasfchen der 

tarwe met zout, falpeter, of kalk water ? Hoes 
danig is de werking van deze wasfching; of 

van andere middelen, die men zoude mogen uit- 

vinden, om het brand-koorn, of geheel weg te 
nemen, of te verminderen? 

AL er beäntwoording van deze vraag, komt het 
voornamelijk op het onderzoek van deze vijf ftuk- 

ken aan; 
A 8 Voors 
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L. Voor eerst: wat is brand= koorn 2 

IL, Ten tweeden: welke zijn de natuurlijke oor- 
zaken van dit misgewas? 

HIL Ten derden: zijn de reeds bekende middelen. 

het wasfchen der zaai- tarwe, met zout, falpe- 

ter, en kalk- water, nuttig bevonden? 

IV. Ten vierden: zijn er ook nog andere en meer 

vermogende middelen? En zoo ja: welke 

zijn die, en hoe moeten dezelve gebruikt 

worden ? 

V. Eindelijk: is er eene gegronde hoop, dic on- 

heil nier flechts te verminderen, maar geheel 

te overwinnen ? 

1. Belangende het eerfte: wat is brand-koorn? 

De Burger scHoRrRTINGHUIS zegt: men noemt 

brand-koorn zoodanige airen in de tarwe, die uit- 

wendig van de goede airen weinig onderfcheiden 

zijn, doch inwendig een vet en eenigszins reuk en 

fmaakgevend zwart ftof in zich bevatten , * gene 

niet alleen geen voedzel oplevert , maar *t goede 

graan bezoetelt en benadeelt. Hij merkt dus terecht 

aan, dat men het wel moet onderfcheiden van ze- 

kere halmen, die men ook veeltijds onder het tar* 

wengraan op het veld vindt, welke zich van buit 

ten geheel zwart en als verbrand vertoonen; doch 

die van nabij befchouwd, geene de minfte gelijkheid 

aan het graan hebben, daar het brand-koorn. uit- 

wendig dezelfde gedaante heeft: dit noemen de 

Landlieden doorgaans fluif-airen, omdat het, door 

„den 
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den--wind gefchud , wegttuift als ftof , en niets 

dan eene afgeftroopte ftroohalm achterlaat. Deze 
ftuif-airen ziecr-men ook onder andere granen, en 
doen. weinig. nadeel, 
„Zomwijlen vindt men ook onder de tarwe zoo 
genoemde dode airen, die een nier wel uitgewas- 
fen en verdroogd air fchijnen te zijn: dan aan dezen 
mot men hier ook niet denken, daar zij ’t goede 
graan niet befmetten. 

Het eigenlijk brand-koorn onderfcheidt zich van 

de evengemelde zoorten genoegzaam; en hoe zeer 
het uitwendig zich aan * goede, graan gelijk ver- 
toont, kan een kenner het er echter ook gemak- 
lijk van onderfcheiden: daar her zich vrij fpoedig 
binnenwaards blaauw, en aan de uiterfte punten wic- 

achtig, vertoont, al kort na dat de tarwe airen ge: 
fchoten heeft; deze kenmerken worden vervolgens 
nog duidelijker „doch wanneer de tarwe volkomen 
rijp is, word het weder moeijelijker, om het te on- 
derkennen: een opmerkzaam Landman echter, naar 
brand-airen zoekende; zo bijkans nimmer in dezen 

_mistasten. 

‚Dan hoe zeer het brand- koorn in zijne uitwendis 
ge gedaante aan de goede tarwe-airen ook gelijk 

S, in deszelfs innerlijken aart is het er geheel van 
ercilende Wanneer men een afgeplukte brand+ 
air opent, vindt men in den bolfter, die anders. 
het tarwengraan influie, niets dan een geheel zwart, 
of vuil bruin ftof, dat meer of min fmeerig is, 

A2 en 
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en aan de vingeren vastkleeft, en alles, wat ef 

door word aangeraakt, befmet en verft; het heeft 

weinig , doch een onaangenamen reuk en fmaak: 

dit echter laat zich meer proeven, wanneer het 
onder. brood vermengd is, Daar dar ftof veel ge- 
lijkheid heeft aan verbrand tarwenmeel , zal men 
hier van waarfchijnlijk de benaming van brand -koorn 
moeten afleiden. 

Gemelde S. befchouwt het brand-koorn als het 
gevolg van eene ziekte, waar aan eene tarwen- 

plant kwijnt, door gebrek aan toereikend. voedzel, 

zoo dat daar door de tarwe barende natuur verhine 
derd word, om zoodanige deelen voort te brengen, 

als er noodig zijn, om aan het tarwengraan des- 

zelfs weezen en beftaan te geven, En dit word 

in de twee andere Verhandelingen ook meer of min 

duidelijk gezegd, immers veronderfteld. 
Dat het plantenrijk zoo wel, als dat der dieren, 

aan verfcheidene ziekten onderworpen is, welke 

uit zeer verfchillende oorzaken, en niet zelden, 

of uit gebrek, of uit eene al te groten overvloed 

van voedende fappen ont{taan , vereischt geen 

betoog. Hier zullen wij, zoo fchrijft hij, aan 
de eerst gemelde zoort van ziekte, uit gebrek 

voortvloeijende , moeten denken: ’ zij dan, dat 

de plant te weinige en niet genoeg vast gehegte 

wortelen heeft, om het voedzel naar zich te kune 

pen trekken; ’ zij er een gebrek of bederf in het 
rape 

ER, EPE 
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tarwengraan (*), of in de kiem, of in de buiss 
jes, die het voedend vocht naar zich trekken, en 

waardoor de plant moet wasfen , plaats heeft. Hier 
door word dus veroorzaakt, dat er noch eene ge- 

noegzame hoeveelheid van fappen, noch die op de 

vereischte wijze behoorlijk gekleinst zijt, tot de 
halmen opklimmen. Er word dus eerst wel eene 

zekere melk, en vervolgens eene zoort van meel 

in de bolfters geboren, maar de noodige olie, en 

zoutdeelen ontbreken: de vrucht krijgt, hare ver= 

eischte zelfftandigheid niet, maar gaat tot eene bes 
dorvene ftof over, die zich door de opgeflurpte 
lichtftralen zwart vertoonen moet. 

Dar. die brand-koorn zeer fchadelijke gevolgen 
heeft, en niet zelden de hoop van den Landman- 

__deerlijk te leur ftelt; begrijpt.elk, en word inde 

Ë 
Ä 
k 

} 

vraag veronderfteld, 

IL. Maar, en dit is onze tweede vraag, die wij 

beäntwaorden moeten, welke zijn de natuurlijke 

ar OOrs- 

dn 

C*) He: tarwengraans in de aarde geworpen, geeft zijne 

_ kiemen of fcheuten, en fchiet zijne wortelen: deze worden 
door de zelfftandigheid van het zaad, gelijk een kieken door 
het doier van een ei, zoo lang gevoed, tot dat de worteltjes 
genoegzaam gevestigd zijn, om door hare kleine openingen 

of mondjes juist die, en zoo vele fappen op te flurpen, als 
_ @r tot den verderen groei van het fpruitje noodig is. Is 

derhalven in de zaai- tarwe eenig gebrek of bederf, de plant,” 
_ die er uit voortkomt, zal natuurlijk zwak en kwijnende zijn. 
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oorzaken van dit misgewas? Dezen, als de bron- 
nen der ziekte, te kennen, zal den weg banen, om 

de geneesmiddelen, ter wegneming , immers ter ma-= 

tiging van dit kwaad, naar te fpooren. 
Dat eene ziekte der plant de naatfte en alge- 

meene oorzaak van het brand- koorn is, werd ftraks 

reeds voorgefteld : maar welke de natuurlijke en 

meer bijzondere oorzaken dier ziekte zijn, moet 

nu worden aangewezen. 
Deze moeten, volgens de gedachten van den 

Burger seHORTINGHUIsS, haren oorfprong vers 

fchuldigd zijn: of aan ’ gezaaïde graan; of aan 

den grond, waarin het gezaaid wordt; of aan den 

tijd wanneer; of aan het wêder in welke het ge- 

zaaid wordt; of aan het zaaijen in eenen al te nat- 

ten of al te drogen grond; of dat het koorn niet 

vast genoeg bnder de aarde ligt, om genoegzaam 

wortelen te kunnen fchieten, Dat de oorzaak van 

de ziekte der plant aan eene, of zommige, of alle 

opgenoemde bijzonderheden, als zamenwerkende, 

moet worden toegefchreven , is meer dan waar- 

fchijnlijk. / 

A. Belangende de eerfte: daar een kwade boom 

geene goede vruchten kan voortbrengen, is er bij 

kans geen twijfel aan, of er hangt veel, zeer veel 

van de gefteldheid der zaai-tarwe af: is die ligt, 

zoo datze te weinige zelfftandige deelen heeft; of 
is er eenig bederf aan, zij kan geene dan zwakke 

en zieklijke planten voortbrengen. Maar hier uit 

volgt 
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wolgt mier, «dat aar van juist brand=koorn ontftaat; 
Sen, zoo zulk eene plant nog al halmen fchiet, 

nzij zoo wel dode of ftuif-airch, als brands 

oorn voortbrengen: het “îs moeilijk hieromtrent 

ftellig te-bepalen.… Zommige willen dat befinet 
koorn als eene voorname ; ja de Burger PAULUS 
wil, dat: het als de voornaamfte oorzaak van het 
brand-koorn moet befchouwd worden: Dan dit is 

iet natuurkundig gedacht zegt Si: nadien het ftof’ 
van brand-koorn:een dood slichaam is; ook word 

Bulks: door devondervinding ‘tegengefproken; die 
meermalen leert”, * dat “onder-eene’ partij befinctte’ 
arwe niet meer brand=koorn gevonden word, dam’ 
onder zuivere. Hij raadt dus dat ‘men zich van aller= 

best zwaar graan; dat men van elders laat komen , cot 

| Zaai-tarwe bediene; en dan nog allerveiligst van 
Dude en overjarige tarwe: omdat dan de ligte 

| korrels ,ven. aan welken eenig gebrek en bederf is, 
n’t geheel niet meer zullen opkomen: Daar des 
e-dus dichter moet gezaaid worden, ís het wel 

dan zelden of nooit brand-koorn zal hebben. Hier 

mede ftemt de Burger prrijre in de hoofdzaak 
wereen: hij wilsechter even weinig als S., dat men 
Rauwe tarwe zal zaaijen; niet, om dar het zwarte het 
aan befmets-maar omdat er eene verzwakking in 

, welke tot brand-koorn aanleiding kan gevens 
Joch hij meent, ‘deze verzwakking , door zijn 

ngzel (waar van ftraks nader) te kunnen overwinnen. - 
B B, 
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B. Wat nu ten tweeden de grond betreft; waarin 
men zaaic: deze doet zeer veel tot de onderfcheis 

dene deugd van de tarwe, maar het is niet bewijse 

baar, zegt S., dat, er eene zooft van grond zij, 
die als eene oorzaak van het brand-koorn: mede kan: 

aangemerkt worden. Meerderen invlped- fchijnt des-. 
zelfs bewerking in dezen te hebben: in welk’ ops 

zichte de ondervinding leert, dat hoe een Landman’ 

op alles in deze betrekking oplettender en naauws 
keuriger is , hoe hij minder brand in zijne tarwe 

heeft, en in tegendeel meer , naar mate hij-hier om=, 

trent. flordiger verkeert. …_Paurus oordeelt, dat 

zandigesen fchrale gronden geheel! ongefchike zijn? 
voor de-tarwe teelts en dat het niet wel behande 

len, noch genoegzaam bemesten der landen , ook: 

als eene oorzaak van dit onheil moet befchouwd 

worden. 

C. Aangaande den tijd, ten derden „ wanneers 

en de luchtgefteldheid, of het wêder, waarin men: 

zaait: het vroeger of later zaaijen veroorzaakt wel 

dat de planten naar de verfchillende groeizaamheids 

der voorjaren, fchraler of weeldriger zijn; en heeft 
dusinvloedop eenen meer of min gezegenden oogst. 

maar niet op het brand-koorn, Terwijl omtrent der 

verfchillende luchtgefteldheid van wind of wêder 

nog geene genoegzame proeven genomen zijn, om 

deswegen iets ftelligs te bepalen: een ftuk nochtans, 

dar voorzeker nadefe aandacht verdient. 

D. Met meerdere zekerheid kan men ten vierde 
zeg 
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deggens dar eene droge eri korrelige grond zeer nas 

(delig: is onr dat deze het graan niet genoeg. kan 

doerv:Zwellen, noch: aan deszelfs fijne worteltjes 
le ezoeg zaam voedzel en. vastigheid geven , waaruit 

sziekte in de plant fchijnc te ontftaan; welke de 

oormame oorzaak van het brand-koorn is. » Hier 

mede komt de gedachte van den Burger Preijtg 
wer een die als de eerlte oorzaak van het brands 

oornvopgeeft, dar men het gfaan, door kalk bes 
rooïd ‚én met ordinair water nat gemaakt; id 

en droogen grond zaait, die door zijn aantrek« 
nd vermogen de groeijetde kracht, door het was 

f opgewekt en als losgemaakt, naat Zich rekt 3 
„dus veroorzaakt „dat de plant zoo zwak word s 

at zij geen goed koorn kain voortbrengen. … In eds 

t en marten grond tezaaijen,- is dus voordelig, jd 

joodzakelijk; zelfs kan de grond, zoo als S+ denkt 
hiet temat zijns al is-dezelve zelfs flijkerig: daar 
men zomwijlen ziet; wantieef de grond niet overal 
noegzdam met water is doortrokken , dat de plans 
aan de eene of andere zijde beter wortelen; met 

lie gevolg „ dat men-op dezelven halmen-vindt, die 
an de eerie zijdegoed „en aan de andere Zijde brand- 
oorri opleveren. Hier van werfchile Puy-die het 

aijen in eén al te natrland,vals eene oorzaak. zelfs 

a het brand-koorn befchouwt. Om dat dan vele 

rrels te diep en vast in het land worden. getrapt ; 

rwijl de grond ook onmatuuelijk en koud word: 
Bal te grote droogte van het land oordeelt hij 

B 2 _… ook 
Ld ze 

mn ie. ORN 

me It. pe” 
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ook zeer fchadelijk , om redenen even, gemeld, 
‚Dit een en ander dus zaam genomen; als, mede 

het niet aanwenden van die middelen, welke:-de 

ondervinding in dezen als heilzaam aanraadt, moes 

ten als de natuurlijke oorzaken van dit An 

befchouwd „worden. 
HL Wat nu de derde Hoofdzaak betreft, hed 

is: zijn de reeds bekende middelen: het wasfchen. 

der zaai tarwe, met zout, falpeter en kalk water , 

nuttig bevonden? En waartoe dienen „dezelveveis 

genlijk? Behalven deze genoemde middelen gebrui 
ken zommigen. ook wel rottenkruid, koperroods 

viriool en. zoortgelijken; doch deze zijn min alge- 
ieen : misfchien om dac menze niet beter oordeelt 

te zijn dan de gewone, «en om datze in het gebruik, 

vooral voor de vogels ‚die op bezaaide landen aa- 
zen, gevaarlijker zijn. In het beäntwoorden van 

dit fluk, moet eerst de wijze worden voorgefteld; 
op welke die middelen gewoonlijk gebruikt-wor= 

den, en dan de zaak zelve: of; en in hoe verre ij 

en waarom dezelve nuttig zijn? 

Belangende Aer eerfie: men gebruikt in de vlaams 
fche Landen, volgens de daar gewone maat, drie 
maten tarwe om een gemet te bezaaijen; dan in 

Zeeland mag men er wel een zak voor ftellen, zegt 

S. Hier toe neemt men zoo veel water, liefst 

zee-water, als genoegzaam is, dat de tarwe in een 

vat of bak twee a drie duim onder het water ftaat 
Zoo men zee- water gebruikt, moet er een pinte 

zou 
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zout bijzedaan worden; doch zoo men pucwater 

neemt, dat beter dan regen-water is, moeter naar 

‚proportie zoo veel: meer zout bij. Hier bij doet 

men ééne vierde van een fpinc kalk, en één on{e 

falpeter: offchoon dit er van weinigen word bijge- 

daan; daar het echter, wegens de vruchtbaarmas 

kende kracht van den falpeter, nuttiger zoude zijn, 

ier van meer en van het zout minder te gebruiken: 

daar dit zeker niet voordelig voor den grond is; 

evenwel kan men niet zeggen, dat zulke geweekte 

tarwe er merkbaar nadeel aan toebrengt; daar het 

“water fterk te zouten in’ eene andere betrekking 

goed is: om dat het hier door zoortelijk meerdere 

zwaarte verkrijgt, en dus*tligte graan er beter op 

drijft, om het, als fchadelijk, bovaiie er: af te 

fcheppen ven weg te doen. 

«De zaai- tarwe ‘wél fchoongemaakt, door de 

windmolen gejaagd en door eene feef gêfchud, om 

er ’ klein en ligt graan of korrels van afteZone 

deren, moet, onder her gemelde water gezet, er 

ten minsten 48 uuren in blijven flaan; gedurig wél 

‘worden omgeroerd, om het bovenkomende af te 

fcheppen. De tarwe dus geweekt zijnde, neemt 

menze uit het water , en laatze eenigszins wind droog 

worden, ter voorkoming, dat de even in het zaai 

en niec aan elkanderen blijven hargen 

| ki Hier van verfchilt;eénigszins de wijze van behane 

de ing, door P‚voorgefchreven: deze gebruikt ce- 

en groten bak ,- waaruit de beesten des winters 

B 3 diin- 
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drinken; hierin ftort hij vier Goefche of drie Vlaam: 

fche- zakken zaai=tarwe, en laat dan denzelven 

met zoet, brak, of vuil water vol fcheppen: zijn- 

de ’% laatstgenoemde , zijnes erachtens, misfchien 

’t beste. Dir gefchied zijnde, moet het graan wél 

doorgeroerd, en , bij herhaling , alles wat boven 

drijft, afgefchept worden. De tarwe dus gewas 

fchen en gereinigd, moet da bak weder met was 

ter worden. gevuld, mert planken gedekt, 24 uu-= 

ren blijven ffaan te weeken: hier door word niet 

alleen de kracht der befmetting gebroken , maar 

het fpoedig en egaal opkomen ook bevorderd, 

Hier na laat hij het water daor een tap afloopen;, 

en doet vier opgehoopte, zoo genoemde halve 

ftuivers testen, zout, in een emmer water 24 uuren 

gezet, er op; en ftrooic verder woor ieder Gae- 

fche-Zak er drie graanfchoppen gebluste. kalk op: 

dit alles moêt wel doorgeroerd worden, opdatvalle 

korrels er door bezout en gekalkt worden. Hier 
na laat hij deze tarwe op eenen zuiveren en droogen 

vloer brengen op eene hoop, en 48 uuren leggen; 

wanneerze droog genoeg is, om gezaaid te wore 

den. Moet zij, wegens flecht wêder langer, al was 
het acht dagen liggen, dit fchaadt niet: mits zij dan 

dagelijks word omgefchopet, om eene te grote 

broeijing voor te komen. Op deze wijze, denkt 

ij, dat de eerfte en voornaamfte oorzaak van 

het brand-koora. de befmetting, zoa word wegge- 

nomen, dat er geen nadeel meer van te wachreg 
zijn 

iet oe 

ee ns En 

met eis Etn nn dn ne 

hr 
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ij’ Andere zouden zeggen, dat hier door de niet 
genoeg gevoede korrels’ er van afgezonderd, of 

Wi van hun groeijend vermogen beroofd zijn. 
{Dart deze wijze van behandeling nuttig is, word 
. vrij algemeen erkend en door de ondervinding bevese 
5. tigd. Komt de Landman in het zaaijen, gelijk niet 

ä zelden gebeurd, een weinig koorn te kort, dar op 

KE de voorgeftelde wijze niet is gewasfchen;, bedient 
hij zich van droge tarwe, ter vervulling van dit gee 

brek, het mist nooit, of onder dit Hls: deniaide 
Brann, word ’t meeste brand koorn gevonden. 
__ Het is echter niet algemeen, ter aller tijd, en in 
‚8 tie gevallen van zulk een heilzaam gevolg, dat er 

__ het brand-koorn in zoo verre dor geweerd’ word, 
8 dat het niet zomwijlen aanmerkelijke fchade veroors 

zakt; en op den eenen tijd veel meer dan op den 
_anderen : : offehoon de zaai-tarwe van denzelfden 

__ Landman met de grootfte naauwkeurigheid, juist 
_ op dezelfde wijze, behandeld is. Dit, fchrijft S., 
‘ is door de ondervinding zoa zeker, dat het nier in 

” twijfel kan getrokken worden. Er ‘word dus te 
4 ‘recht, behalven dat middel, nog naar anderen en 
k “meer vermogende middelen gevraagd 

î on Dech alvooren moet aangewezen worden, war 
mut het even gemelde doet? waar toe het eigentlijk 
dient? en hoedanig deszelfs werking is? Dat hee 

\ zout, falpeter en kalkewater niet bevorderlijk aan 

{de zaai- tarwe kan zijn, dan door ontbinding, denke 

KS uit derzelver Scherp bijtenden aart te kunnen 
he B 4 bes 
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befluiten; dan daar dit ook door de vochtige aarde 
gefchiedt, kan dit het voorname nut niet zijn. 
Maar zouden dan die zout-, falperer en kalk - deelen, 
welke in de tarwe zijn ingedrongen, ook de groei- 
zaamheid der aarde, waarin zij gezaaid is, bevor- 
deren? Dan hoe heilrijk die ook in deze betrekking 
mogen zijn: dit kan, zijnes erachtens, de. ware 
oorzaak niet zijn van het nut, dat dit middel doet: 

om dat de vruchtbaarheid van den grond niets geeft 
of neemt aan het brand-koorn; de vruchtbaartte 

landen zijn er zoo wel mede befimet als anderen. 

Dat die deelen zouden dienen, om eene plant 

verdervende ftof in het land dood te bijten: die er 
misfchien niet eens is, is nog onwaarfchijnlijker: 

om datze, gefteld die plaats hadde, daar toe niet 

toereikende zouden zijn. 

S. denkt dus, dat die bijtende decten, zoo niet 

alleen , immers voornamelijk hare werking doen op 

her zaai- graan zelve: niet ftellig, om het te ver- 

beteren; maar ontkennende, am flechte korrels, wel- 

ke, in weerwil van al het zuiveren, nog onder de 

tarwe zijn overgebleven, en kwade airen zouden 
voortbrergen, van derzelver kracht en vermogen 

te beroven, om te groeijen;, zonder dat zij echter 
aan 'c goede zaad de minfte fchade veroorzaken, 

omdat dit meerdere olicächtige declen heeft, en 
harder van bolfter is. 

IV. Nu is het vierde en belangrijkst ftuk: zijn 
er ook nog andere en meer vermogende middelen, 

ten 

Ô 

Ti 

‚ 
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tegen het brand-koorn? Zoo ja: welke zijn die, en 

moeten dezelve. gebruikt. noten Hier om- 

 grent verfchillen ‘de gedachten der Schrijveren. 

| PLeijTe meent “teerfte deel van dit voorftel mer 

ja te moeren beäntwoorden; en geeft, ter voldoe. 

ning aan tweede deel, die middel op; Neemt ordie 

Enait water, en maakt met ’t zelve een loog; met 

asch van boonftroo, asch van Eike, Olme, Es- 

_ fche, of ander hard hout, duivemest’ en hoenders 

\ mest, ook turf asch; kan men er potasch bijdoen, 

__ hetis nog beter: dic alles te zamen gemengd, en 
„met het water tot loog gemaakt, gelijk de vrouwen 

haar loog bereiden, om er mede te was chen, Met 

dezen loog, hoe fterker hoe beter, handelt men op 
„deze wijze: neemt kalk Congebluste is ook zeer 
goed ) eene tamelijke hoeveelheid, b. v. voor acht 

Zakken, van 34 in een last, eene halve zak ; mengt 

__ die wél mer de loog, door dikmalen om te roeren: 

opdat de kracht der loog zich met de kalk wel ver- 

_ eenige; de tarwe in eenen daar toe gemaakten bak 

___uirgeftort, moet met die loog rijkelijk bevochtigd 
worden; de tarwe 24 of 36 uwrenvonder die loog 

gezet, is nog beters althans moet dezelve 24 uu= 

ren gedurig met dezelve nat gemaakt worden , en 
s dan de tarwe 12 uuren. tijd geven, dat de voch- 

| K- tigheid behoorlijk indringe, om het graan te vere 

N Á „fterken, en krachten tot groei en vruchtbaarheid 

„bij te zetten, Van ‚dit middel zich“bedienende, zal 

„men, volgens zijne verzekering, van brand- kooren 
ke) Á B 5 be. 
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bevrijd blijven, al verwisfeld men nooit van graan; 

Dit had de ervarenheid hem beftendig, zedert 

1784, geleerd: hebbende hij in dien tijd geen brand- 
koorn gehad, dat befchadigende was; en in 1793: 

nog minder, dan bevooren: offchoon hij al dien 
tijd zijne eigene tarwe had. gebruikt, en hoe hij 

zijn graan met dat middel fterker bewerkte , hoe 

beter: hebbende dat in 1792. eens acht dagen ge- 

daan, toen hij in ’t volgend jaar er in”t geheel geen 

brand onder zag. 

De Burger S. fchrijft, en hier mede komt P, 
hoofdzakelijk overeen, dat er als nog geene meer | 

vermogende middelen , dan de bevooren gemelde | 
wasfching,zijn uitgevonden; maar dat men diereeds 

bekende meer vermogende kan maken, door een 

recht en naauwkeurig gebruik: in de wijze hier van 
op te geven, beftaat zijn beäntwoording van diet —_ — 

ftuk. En hier toe word, volgens zijne gedachten, 
„naar de reeds van hem opgegevene natuurlijke oore 
zaken van dit misgewas, vereischt: 
__A. voor eerst, dat men tot zaai- graan zich be- 

diene van de zwaarfte tarwe, die wel gevoed, gaaf, 

en niet uitgedroogd is. En dan verdient oude tate 
we verre de voorkeus: om dat de flechte korrels, 

welke zwakke planten zouden geven, niet meer op« 

komen, en daarom heeft men van deze voor éen ge- 
met land wel twee maten meer noodig, Het zaai 

koorn uitgekozen zijnde, moet men, na het nog 
eens door den windmolen en feef ge hebben laten _ 

lo- 
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A topen, op de bevooren reeds opgegevene wijze in 

E zee water, met zout, falpeter, en kalk; wasfchén5 

Ie en het, door herhaalde omroeringen, telkens bos 

__ven komend ligte graan zorgvuldig affcheppen en 
Á wegdoen, -gelijk-bevooren bladz, 11, en 1e. reeds 

gezegd is. De tarwe van ’ klein en onvolwasfen 

graan „wel te zuiveren, word. door Pl ‘ook ten 

fterkften aanbevolen. „Hij prijst hierom’ de Zeeu- 

_fehe tarwe tot zaai-graan: om dat deze gewoonlijk 

beter gezuiverd is, dan die in Vlaanderen. P. raadt 

de verwisfeling van zaai - tarwe, als een nuttig mid» 

‚del tegen her brandskoorn, aan: dan dit beproevene 

de, verkiest hij altijd tarwe van ligter en íchraalde- 

re-landen, als de zijnen : om dat het niet waars 

fchijnlijk is, dat graan, van vettere gronden op mas 

gerer gezaaid, beter zal worden: 'ctegendeel meent — 

hij, uit eene meenigte proeven, welke men en uit 

hee planten- en uit het dieren rijk zoude kunnen 

bijbrengen, te moeten befluiten, offehoon hij bier: 

Omtrent. niets ftellig wil bepalen. ol 
B. ten tweeden, moet het land, waarop men de 

tarwe wil zaaijen, wel bereid zijn. S, merkt hier 

omtrent aan, dar hier toe land, waar koolzaad op 

_ geftaan heeft, het beste is} terwijl boon-land, zijs 

nes erachtens, nog gefchikter is, dan dat van gerst: 

om dat men vrij algemeen denkt, dat het niet goed 

is, de landen tweemaal te bezaaijen met „vruchten, 

_ die geel ftroo geven. 

„Dir ftuk word het uitvoerigst en naauwkeurigst 
van 
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van den Berger Pavrus behandeld: deze oordeelt 
cok, dat land, waarop koolzaad geftaan heeft, het 

beste is, en dat her genoeg zij, zoo dit: driemalen 

geploegd en geëgt word, Maar wil men, gelijk 

gewoonlijk, op landen, daar winter gerst geftaan 
heeft, tarwe zaaijen, dan moeten die landen geheel 

anders behandeld worden. Zoo dra er de gerst af 

is, moeten dezelve met drie paarden, zoo diep 

mogelijk, omgeploegd worden: opdat de ftoppe- 

len geen nadeel kunnen toebrengen , maar fpoedig 

verrotten ; want zoo het tarwe-graan in 't zelve 

valt, flaan de planten te los en heet; worden ziek 

en veroorzaken brand-koorn Dit land, zoo ge- 

ploegd, laat men leggen, tot den zaaitijd Calleen 
kan men bij droog wêder. er de kocbeesten op la- 

ten, om het af te eeten) wanneer men het eens 

over kan ploegen, en dan de tarwe er onder eggen 

en flechten: dat, om het vast leggen en fluiten van 

het land, beter is, dan die er onder te ploegen. 

Boone-land is ook zeer goed voor tarwe, vooral 

als de boonen er ingekapt of gezet zijn: dit land 

driemalen, met twee paarden geploegd en geëgt, 

is volkomen in ftaar, om goede tarwe voort te brene 

gen; dan het moet niet te diep geploegd zijn, om 

het voor uirdroogen te beveiligen, 

Dan men hebbe wel acht te geven, of die landen 

de vereischte krachten bezitten: anders moet men 

dezelven mesten, met 16 voeren wel geteerde 

mest; 

Dn 

Kel 
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A 

__ mest; of met4o a 5o tonnen fchape - of met andere 

goede. mest 4 

„Wat de rogge-en haver „landen betreft: deze moe- 

ten op dezelfde wijze behandeld worden, als die 

op „welken winter=gerst geftaan heeft: alleen daar 

die-’tvoorig jaar zoo. niet geploegd en gemest zijn 

als deze, zoo vereifchen “zij eene meerdere beploe: 

ging;-en om dits wel;te „kunnen doen, ìs best, de 

rogge= en haverftoppelen, 200 ligt mogelijk, los 

té‚ploegen; ‚dan door de-egge te. Zaam te fleepen; 

en daarna op hopen te zetten, om dezelve ‚ droog 

zijnde, te verbranderi: «dat beter is ,-danze onder te 

ploegën., Go nedad vn | | 

Klaver land isvook:zeer- goed, mics het tijdig in 

het najaar drieraalen geploegd en geëgt worde: 

nüet-alleen om het te-zuiveren, maar ook ter bevor 

dering-van. deszelfs. yruchtbaarheid, waar toe de in- 

vloeden van de zón «en-lucht zeer. dienftig zijn. 

Aardappel -land, zoo het bevooren niet is uitge- 

put, is-ook zeer goed, wanneer men het tweemar 

len. ploegt: alleen, moet het wat dikker als andere 

landen gezaaid „worden. 

Dit moet ook gefchieden op meede “land, «dat, 

offchoon er de tarwe niet fterk op uieftoelc, echter 

ftijf ftroo en goed (choc geeft: mits de. meede tijdig” 

gedolven is, om het land, vooral aan de kanten, te 

kunnen zuiveren, „Het moet dwars geploegd , daar 

pa’ tweemalen geploegd, en, is het noodig, ge- 

mest worden; terwijl men er de tarwe in moet fleg- 

‘ ten, 
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ten, omze väst te zetter, en voor bevriezen te bes 
waren. Belangende eindelijk het land; waarop zo= 

mer- gerst geftaan heeft, dit is van eenen geheel 

anderen aart, dai dat van winiter-gerst: daar deze; 

gelijk wij ftraks zeiden, de landen verhit, daar vers 

koelt die dezelven;-dus men voor derzelven ftoppee 

len niet heeft te vrezen, Zoo deze landen dus 2 of 
gmaal wel geploegd zijn en geëgt, mits zij: ge= 

noegzaam woedende fappen hebben, mig men er 

eenen zeer gezegenden oogst van verwachten, als 
zijnde hier toe zeer gefchikt. » k 

Worden deze regelen gevolsd; en de landen; 

volgens hunneú aart en natuur behandeld, die elk 
boer moet kermen, is er geene vrees voor brand- 

koorn, dat fchade zal aanbrengen. Elk Landman 

toch moet weten, dat-de zwarte aarde, om verfcheis 

dene redenen, beter is dan de” witte en zandige 

gronden; welke zoort van mest de beste, en voor 

de verfchillende natuur der landen de gefchikfte is; 

hoe hij in het mesten moet te werk gaan, &c: 
Alleen moet hier nog, wegens het belang der zaak; 

worden aangemerkt: om dat. dit van weinige land* 
lieden word gekend en beöeffend, dat de mest voor- 
al niet diep moet worden ondergeploegd, maar zoo 

ligt mogelijk; want word de lucht belet, de olie, 
zout, falpeter en zuurdeelen los te maken; en dus 

de aarde de gelegenheid benomen, die naar zich te 
trekken, heeft men weinig of geen nuc van het bee 

mes= 
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«mesten zijner landen; ter bevordering van derzelver 
vruchtbaarheid „te wachten: 

„Nog heeftsersbij de meeste landlieden:eene zeer 
gadelige, gewoonte plaats, dar zij het watervan als 

lezijden in hunne. mest» puttenolaten in- enaflos 

pen „ waar door zijde. ziel-der mest: de-olien en 

vetrigheden derzelve verliezen, gelijk elk oplettenw 

de-moet erkennen: (*). Tot dus vetre PAULUS. ‘Sv 
iherke hier nog aan, dat een kundig Landman op 
zijn tijd zorgt, om het land te braken, in welken 

0 Zoe 

aks 

Gt) Ter voorkoming hier van geeft P. eene naauwkeurige 

befchrijving van zijnen mestput. Zij komt bij verkorting hief 

op uit: tegen den eenen kant ftaat de fchuur en het zoo ges 

naamde plankier; de drie andere kanten zijn met eenen aarden 

dam omringt, om te beletten, dat het water er niet kan ûite 

ensinlopen. Er komt dus geen water in, dan dat van het-dak 

der fchuur, ’t welk noodig is, ter verrotting van het ftroo, 

Zoo er door fterk of aanhoudend regenen te veel water in de 

put komt, laat hij dit, door eenen ten dien einde gemaakten 

buis, ten fpoedigften, voor dat het water zich metde olien 

van de mest vereenigd heeft, aflopen. Wanneer er zoo weie 

nig regen valt, dat het ftroo te droog is, om te rotten, laat 

“bij het door eene blekers gieter, uit een floot, daar toe langs 

zijn mest- put gegraven, nat maken. Vooral zorgt hij dat de 

mest wél door elkanderen gewerkt worde, ’t gene dient, en 

ter bevordering van de verrotting. van, het ftroo; en dat de mest 

overal even goed en vet zij. Voorts houdt -hij op zijn meste 

_ put in den winter zeer veel jong hoornvee, om het ftroo vast 
te trappen en te bemesten, om overvloedig en goeds mest të 

hebben , niet alleen voor de zaai- maar ook voor de weilanden, 
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zomer hij het 6-of-7maal ploegt en egt ; vooral 
moet het eggen niet verzuimd worden. „Hierop 

mest hij het land. wel, ten minften met-25 voer 

mest, op ieder gemert. Dan zaait hij er koolzaad 
op: heeft bij deze oogst van het land, hij ploegt en 
egt «het weder „grof 4maal „en dan zaaic hij er tar- 

we op ‚ zoo als Bevooren is aangewezen; die hij-er 

wél onder vegt of ploegt: gefchiedt dit-door eggen, 

dan moer het bij-herhaling zijn, om te tarwe wek 
onderte krijgen en vast te doen-deggen.… Dit ftuk 
befchouwt Pr. ook: dat namelijk de grond goed en 
wel door mest is (offchoon hij van de wijze der 

tocbereiding in geheel niet fpreekt ) als een ftuk, 

dat benevens de toebereiding der zaai- tarwe alles 
afdoet. Inhet jaar 1781 meldt hij gezien te heb-, 
ben, dat een landman met ’ zelfde graan een ftuk- 
onbemeste zandige grond, en een ftuk kleiland be- 

zaaide ; en dar in ’t eerst gemelde wekl meer brand, 

dan in ’tlaatfte was: dac alleen in het onderfcheid. 
van den grond moet-plaats. gehadt hebben. 

C. ten derden,” is het noodzakelijk, dat -de 

grond, waarin men zaait, wél vogtig is, opdat 

het graan fpoedig kan zwellen, uitfpruiten, en 

wortelen maken; daar het anders veel ligt aan het 
kwijnen geraakt. Heeft men eenen drogen herfst, 

dan is het veiliger tot in December met zaaijen te 

wachten: zoo het graan maar voor den winter ge- 

fchooten is, àls het bij eene aanhoudende droogte 

in de aarde te werpen, De ondervinding leert be-, 
ften- 
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ftendig, fchrijft"S;; dat men nooit meer brand koorn: 

_ heeft, als watneer het‘in den zaaitijd fterk droogt 

dereden is uit * bevorens gezegde klaar. Het is 

Hierom vän ’ uiterfte belang, dat de bezaaide 

Jaden wel gefloten en vast gelegd worden: opdat 

de’ uitfchietende wortelén zich wel in de aarde kun* 

rien hegten, en er voedzel uitrekken: daar anders 

de plant, door het uitdrogen der wortelen, aan het 

kwijnen geraakt; en dit is eene voorname oorzaak 

wan brand-koorn. Daar er dus van het vást leggen 

van de tarwe zoo veel afhangt, moet het bezaaide 

land, niet alleen op de gewone wijze, met de egge 

een en andermaal geflegt, maar nog eens over 

geflegt worden met de tanden der egge achter- 

waards, de egge met eenig gewicht beladen: dit 

nóemt men met een halve egge flegten. 

‚…D. Eindelijk, alle deze ftukken , zaamgepaard 

met het wasfchen der tarwe, en wel zuiveren van 

de ligte korrels, op de voorgezeide wijze, wel 

waargenomen, zonder het eene of andere te vere 

zuimen , geven meer vermogende middelen aan de 

hand, dan alleen het gewone: middelen zoo ver- 

mogende, dat men, onder Gods zegen, mag vere 

wachten, dat, bijaldien dezelve alle op de voorge 

ftelde wijze worden in acht genomen, men geene 

meer fchadelijke- gevolgen van het brand-koorn te 

duchten hebbe. 
_ V. Eindelijk is nog de Vraag: is er hope dit on: 
heil niet flegts te in ‚ maar geheel te. 

overwinnen? „Dat de middelen, door S. voorger 

„C fchre- 
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fchteven, van dien aart niet zijn, erkent hij zelf; 

en dat er ook de zulke waarfchijnlijk nimmer zullen 

uitgevonden worden, meent hij met rede te mogen 

befluiten. Voor eerst, om dat het even onmoge* 

lijk is de planten voor alle ongefteldheden en zieks 

ten te beveiligen, als ’t menfchelijk lichaam. Gees 

ne eindige voorzorg is toereikende om te verhoe- 

den, dater onder de zaai=tarwe geene gebrekkige 

korrels zijn; en al ware dit doenlijk, dan zijn ef 

nog duizenden van tóevälligheden, welke door de 

grootfte oplettenheid niet kunnen verhinderd wor- 

den, dat zommige planten, of om datze van alle 

kanten niet behoorlijk kunnen wortelen (*)3 of 

om dat hunne wortelen van de vereischte aarde ont- 

bloot worden, ziek worden, en dus brand-koorn 

voortbrengen. Zen tweeden, even onmogelijk als 

het is de ziekte van alle planten voor te komen, 

even onmogelijk is het alle zieke planten te onder- 

kennen van de gezonde; en, zoo menze al kende; 

die of te genezen, of weg te nemen, zonder de 

goede eenigszins te benadelen. 

Het is dus niet waarfchijnlijk, dat er immer een 

middel zal worden uitgedacht, waar door het brand- 

koorn geheel word overwonnen; men zal zich dus 

in dezen met voorbehoedende middelen, die dit on= 

heil aanmerkelijk verminderen, moeten vergenoes 

Sen 

(*) Dit word van FP. uitvoerig voorgefteld, om te verkla< | 

ren, waarom men meermalen ziet, dat eene en dezelfde plant 

goede en kwade airen voortbrengt; ja dat in een air goede ec 

zwarte korrels gevonden worden. 
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Ín hoe verre zijn de middelen, door de 
Burgers SCHORTINGHUIS, PLEIJTE en 
PAULUS, in drie onderfcheidene Verhan- 
delingen opgegeven, bij nadere Proefnemin= 

gen, voldoende bevonden, om het Brand- 

Koorn onder de Tarwe geheel; of zo veel 
mogelijk, voor ie komen? 

Aan het welk de gouden eerprijs, door 
het zeeuwscnH Genootfchap der Weten: 
fchappen, den dertienden van Wintermaand des 
jaars 1799, is toegewezen. 
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In hoe verre zijn de middelen, door: de 
Burgers SCHORTINGHUIS, PLEITE en 
PAULUS, én drie onderfcheidene Verhan- 
delingen opgegeven, bij nadere Proefnemin= 
gen, voldoende bevonden, om het Brand- 

Koorn onder de Tarwe geheel, of zo veel 
mogelijk, voor te komen? 

DooOR, 

HANDERAIK PONS ZE 
Huisman te Geervliet. 

onder de zinfpreuk: 

EXPERIENTIA RÉRUM 

OPTIMA MAGISTR A. 

oop DEE-doe 

Wanneer wij bedaard nadenketi, dar ’er veel 
tijds alle jaren op vele Landen Brand- Koorn 
onder de Tarwe gevonden wordt, ôt merklijk 
nadeel. voor den Landman, en ook voor de 
Maatfchappij; ontftaat in ons de wensch, dat, 
Ì. DEEL. As door 
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doof. daar toe gefchikte middelen, „dit kwaad 
geheel mogt worden voorgekomen, 

Het is waar, ’er zijn Landbouwers, die 

middelen ‘kehnens- om/het „Brand- Koorn te 

weeren; en dezelve met zulk een gewenscht 

gevolg gebruiken, dat zij nimmer daar door 

eenig merklijk nadeel lijden: maar het is ook 

waar,. dat ’er velen. gevonden worden, welke 

die middelen niet genoegzaam kennen; of niet 

gezet en met dé verêischte naauwkeurigheid 
gebruiken: en ofder deze laacften zijn ’er, 
welke dit kwaad niet aan natuurlijke oorzaken 

willen toefchrijven,” maar het aanmerken als 
eene ftraf van den Hemel, waar mede God 

den” éenén merisch ‘bezoekt, terwijl [ij den 

anderen daar van verfchoont. 
Eene meer algemeene verlichting, ten aan- 

zien van dit fluk, zal dus het naaste middel 

zijn, om den. 200 eyen, genoemden wensch 

vervuld te zien: ‘want; wanneer men door 

bondige redeneringen ‚met proeföndervindelijke 

bewijzen geftaafd, kan aantoonen, welke de 

oorzaken zijn van het Brand- Koorn; en -door 

welke “middelen ‘men dit onheil ‘kan voorko- 

men, zal men daar van de besté gevolgen iet 

gen verwachten, 

Landbouwers, welke in dit ftuk onderrich- 

ting verlangen, Zullen hier van eänstonds  ge- 
‘bruik 
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bruik maken; en ‚de voordeelige uickomften 

zullen. ook de andere aanfporen, om hun 

voorbeeld te volgen, zoo dat binnen weinige 

jaren die middelen door elken Landbouwer 

zouden worden gebruikt, en de voordeelen 

daar van algemeen genoten worden, 
Dit heilzaam oogmerk te bereiken, is zeker 

de loflijke bedoeling van het Zeeuwsch Genoot- 

fchap der Wetenfchappen. te Vlisfingen, bij het 
voorftel in het jaar 1795 gedaan, en geplaatst 

in het Voorbericht voor een Uittrekzel uit drie 
Verhandelingen, ter beäntwoording van de vraag: 

‚ Welke zijn de natuurlijke oorzaken van 

„ het Brand-Koorn onder de Tarwe? Zijn 

»» er geene andere „en meer vermogende 

» middelen, tegen dit onheil, dan het was- 

‚‚ fchen der Tarwe met zout, falpecer en 

» kalkwater? Hoedanig is de werking van 

> deze wasfching af van andere middelen, 

2, die- men zoude kunnen uitvinden, om het 

‚» Brand- Koorn, of geheel weg te nemen, 

» Of te verminderen? 

En voorts bij de daar op uitgefchrevene 

Prijsvraag, in 1797, van dezen inhoud: 

2, Dat men, vóór den zften Januari 1799, 

» aan het Genootfchap zal mededeelen gue- 

„de, en met oordeelkundige bewijzen ge- 

» noegzaam geftaafde, Proeven, waar door 

A 3 5 aan- 
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» aangetoond wordt, in hoe verre de mid- 

‚‚ delen, in die drie Verhandelingen opgege- 

s> ven, bevonden zijn te beäntwoorden aan 

» het oogmerk, dat men zich ìn de opge- 

» gevene vraag heeft voorgefteld% 
Uit aanmerking van het belang, het welk 

de Landbouw heeft, bij eene vane beänt- 
woording van dit voorftel, vond ik mij opge- 
wekt, die heilzame oogmerken te helpen be- 
vorderen, en, was het mogelijk, het voorge- 

ftelde doel te bereiken. 

Ik nam dan ten dien einde, in den Herfst 

wan het jaar 1796, bij het uitzaaijen van mij- 

ne Winter- Tarwe, onderfcheidene Proeven, 

welke ik in het jaar 1797 herhaalde. 
De mededeeling van deze Proeven, met der- 

zelver uickomften, zouden, volgens het voor- 
ftel, het eerfte deel dezer Verhandeling moe- 

ten uiumaken; terwijl in het tweede deel, uit 

de vergelijking van de uitkomften der Proeven, 

met de middelen in het Uittrekzel, uit de 

drie Verhandelingen opgegeven, zoude moeten 

aangetoond worden, in hoe verre die middelen 

voldoende zijn bevonden, ter bereiking van 

het oogmerk, het welk het Genootfchap zich 

in de opgegevene vraag heeft voorgefteld, 
Dan, dewijl de bijzondere gevoelens van 

de Burgers Schortinghuis, Pleijte en Paulus, 

3 
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in hee meergenoemde Uittrekzel worden voor- 

gedragen; en hunne verfchillende gedachten in 

de bijzondere afdeelingen van hetzelve meer- 

malen voorkomen, zouden die vergelijkingen, 

wanneer ik het beloop van dat Uitrekzel wil- 

de volgen, zeer moeilijk zijn: en daar het 

niet mogelijk is, dat mijne waarnemingen; 

en de uitkomften van mijne Proefnemingen, 

overeenftemmen met de verfchillende gedach- 

ten der voornoemde Burgers, en de ‚billijk- 

heid eischt, dat ik, wanneer ik met hen, 

of iemand hunner, verfchillend denke, daar 

van op eene befcheidene wijze reden geve; 

zouden mijne redeneringen daar door telkens 

worden afgebroken, en deze Verhandeling een 

ongeregeld voorkomen hebben. 

Daar en boven ftaat het voorftel in een on- 

middelijk verband met de opgegevene vraag; 

en zal ’er, naar mijn inzien, genoegzaam aan 

het oogmerk van het Genootfchap worden vol- 

daan: dan zal de beäntwoording, aan hee 

geen in het voorftel wordt gevorderd, tevens 

moeten dienen ter nadere beäntwoording. van 

de geheele vraag, om welke reden ik mijn 

onderwerp zal behandelen in de volgende orde; 

1. Moor eerst, zal ik opgeven al het gene 

mijne waarnemingen mij in het algemeen, 

ten aanzien van het Brand-Koorn, ge- 

A4 deerd 



8 He PONSE, “ANTWOORD: 

leerd hebben, ten einde daar uitde“ oor- 

zaak van dit onheil te bepalen en «aan 

te wijzen. | 
IL Ten tweeden, zal ik opgeven de wijze e 

op welke ik gewoon ben de Tarwe, die 

ik wil uitzaaijen, te behandelen, en wel- 

ke gevolgen dit voor mij gehad heeft. 

IIL Jen derden, zal ik mijne onderfchei+ 
dene Proefnemingen met -derzelver …uit- 
komften mededeelen. | 

IV. En eindelijk, ten vierden, bij wijze 

van gevólg, uit het voorgaande aantoo- 

nen, in hoe verre de middelen, in de 

drie Verhandelingen opgegeven, bevonden 

worden te beäntwoorden aan het oog- 

merk, het welk men zich in’ de opge- 

gevehe vraag heeft voorgefteld, 
L. Hert eerfte ftuk dan is, eene opgave van 

al het gene mijne waarnemingen in het gemeen 

van het Brand-Koorn mij geleerd, hebben, 
ten einde daar uit de oorzaak van dit annel 

te bepalen en aan te wijzen. 

Elk, die met den Landbouw bekend is, 

weet, dat men door „Brand- Koorn, onder de 

Tärwe verftaac zulke Tarw-airen,- welke op 

het uitterlijk aanzien volkomen fchijnen, dan, 

wanneer men die opent, daarin, in plaats 

van goede granen, korrels vindt die koster en 

dike 
Kete 
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dikker zijns. ven welke men met de, vingers 
kan klein wrijven; en waar in een zwart kle- 

verig ftof befloten is, het welk. een ftinkenden 

reuk van zich geeft, en eenen zeer onúangena- 

men, fmaak heeft. Men „kan zodanige airen 

kennen, «al ras na dat zij uit de halmen zijn 

voortgekomen: zij «hebben dan eene donkerder 
groene kleur dan de goede airen; en wanneer 

de Tarwe rijp is, kan men dezelve, door het 

mat en graauwächtig wit,’ van de goede zeer 

wel onderfcheiden. AN: nak 

Met is aan de Tarwe alléén eigen zodanige 
Brand-airen voort te brengen, en dit heeft 
jaarlijks plaats: en daar men weinige of geene 

Tarwlanden heeft, waar. op men niet, hier, of 

daar Brand-airen. vindt, zal « men dic onheil 

zich moeten voorftellen als aan de Tarwe na 

tuurlijk eigen. 

… Maar men heeft in het eene-jaar het Brand- 

Koorn overvloediger dan in het andere; en 
wanneer het in ,zoodanigen trap plaats heeft, 

dat 'er de Landman merklijk door benadeeld 

wordt, is dit nooit algemeen: het bepaalt zich 

tot bijzondere ftukken Land, welke flechts door 

flooten van andere ftukken zijn afgefcheiden; 
en kan dan worden aangemerkt als een onge- 
lukkig toeval. Daar .de gezonde reden echter 

leert, dac ’er, in eenen eigenlijken zin, in de 

A5 Na- 
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Natuur niets toevallig is; en dat alle hare ves- 
anderingen uit natuurlijke oorzaken ontftaan: 

zoo vraagt men dan te recht: welk is de oor- 

zaak van zoodanig een toeval? Is die gelegen 

in den verfchillenden aart der gronden; of in 
de onderfcheidene hoedanigheid der zaaì- Tarwe; 
of in eene meer of minder bekende omftandig= 

heid, welke bij het uitzaaijen of den groei der 
Tarwe heeft plaats gehad? 

De gronden, welke met Tarwe beteeld wor- 

den, verfchillen van elkanderen: woor eerst, 

door de onderfcheidene aarde-deelen, waar 

vit zij beftaan; ten tweeden, door den ftaac, 
waarin zij gehouden worden, door de bebou- 

wing en bemesting; en ten derden, door het 

gewas, het welk ’er in het voorgaande jaar 

ep geftaan heeft. 
t. Het Verfchil der gronden door de onder- 

fcheidene aarde-deelen, waar uit zij beftaan, 

wordt uitgedrukt door de benaming van lei- 

zand- en veen-gronden. Dan daar de zand- 

en veen-gronden onbekwaam zijn, om met 

Tarwe te beteelen; komen de K/ei- gronden 

alleen in aanmerking: maar deze worden we- 

derom onderfcheiden in zware, middelmatige 

en Jigte gronden. Het onderfcheid der gron- 

den, welke met Tarwe beteeld worden, is 

dus nog zeer groot, en ’er is een verfchil in 

der- 
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derzelver natuurlijke vruchtbaarheid, dat aan- 

merklijk is. Maar de opmerkzame Waarnemer 

weet, dat zij allen, ten aanzien van het 

voortbrengen van het Brand-Koorn, elkande- 

ren volkomen gelijk zijn. 

2. De verfchillende ftaat der gronden, door 

de bebouwing en bemesting, wordt uirgedruke 

door de benaming van flerk of zwak; of, zoo 

als de Landlieden zeggen, Kloek of mager. 

Door eene goede bebouwing en toereikende 

bemesting wordt de kracht der gronden, om 

de gewasfen te voeden, onderhouden en ver- 

meerderd; en dóor de verwaarloozing van 

deze middelen worden dezelve uitgeteeld en 

zwak: daar nu de flerke gronden de Tarwe 

veel beter kunnen voeden, dan de zwakke, 

leveren zij een veel overvloediger gewas; edog 

de ondervinding leert, dat men dikwijls van 

de fchoonfte ftukken Tarwe moet zeggen: wat 

is het jammer, dat daar zoo veel Brand- 

Koorn in is: en middelmatige en fchrale ge- 

wasfen zijn daar even weinig van bevrijd; dar. 

meer is, in ftukken welke met Brand - Koorn 

zijn bezet, heeft men brand-airen van verfchil- 

lende grootte; de langfte en dikfte airen;, 

welke van de fterkfte planten zijn voortgeko= 

men, zijn in een genoegzaam everredig geral 

door het zwart bedorven, even zo wel als de 
mid 
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middelmatige, en kleine, welke door zwakke= 
re planten zijn gevoed geworden. 

3. Alle foorten van gronden, welke met 

Tarwe beteeld worden, zijn daar toe “meer 

of minder gefchikt of voorbereid, door het 

gewas, het welk ’er het laatfte op geftaan 
heeft. 

Men onderfcheidt die gronden, door dezelve 

te noemen, naar die gewasfen; en de Tarwe, 

welke daar op groeit, ontleend daar van de 

bijgevoegde benaming van Braaklandfche, Kool- 

zaad- en Vlaslandfche, Erte- en Paardeboonen- 

landfche, Zomer- en Winter- Garstlandfche, 

Meekrap- en Aardäppellandfche Tarwe. 

Hoewel nu de Tarwe, welke op die onder- 

fcheidene gronden gewonnen wordt, in (ommi- 

ge opzichten van elkanderen verfchilt, is het 

evenwel zeker, dat hunne verfchillende geäart- 

heid niets toebrengt, tot voorkoming of ver- 

meerdering van het Brand-Koorn: want van 

alle de genoemde gronden wordt. blanke Tarw 
gewonnen, en elke bijzondere foort kan met 

Brand-Koorn bezette Tarwe opleveren. 

Maar is de eene of andere bijzondere hoeda- 

nigheid. der zaai- Tarwe dan de oorzaak van 

het Brand-Koorn? Laat ons zien, wat de 

ondervinding daar van leert, 

De zaad- Tarwe kan zijn jarige Tarwe, of 
nieu 
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hieuwe, [mal en lig gt, of zwaar en vólko- 

men van fluk: zij kan vóortgekomen zijn van 

Tarwe, welke eenige jaren achter den anderen 

im dezelfde foort van gronden is gezâaid ge- 

worderi; of van elders is ontboden of aan- 

songi en eindelijk blanke of blauwe. 

„ Aangaande de jarige of oude Tarwe, de- 

ze „nêb ik weinig tot zaad-Tarw gebruikt, of 

zien gebruiken, dan in-die weinige gevallen 

'er nooit Brand-Koorn van zien voortkomen: 

nieuwe Tarwe, daar en tegen, heb ik” meer- 

malen Brand-airen zien voortbrengen. 

b. Als ik van ligte Tarwe preek, verfta ik 

‘daar geenszins door den afval of het krientzel, 

het welk door den waaimolen of de koornharp 

van de goede wordt gefcheiden: maar Tarwe 

van eene mindere waârdij dan de zware: doch 

“de ondervinding leert, dat de verfchillende ‘aart 

der gronden Oörzaak is van dezë verfcheiden- 

‘heid, “-Wainêer” men ‘hetzelfde zaad- Koorn ge- 

bruikt, zal “men, van braakland, Tarwe beko- 

men,” die“{malder van ftuk is, dan die- welke 

op vlasland, gewonnen wordt. ‘Zélfs zal met, 

twänbeér “ie -vlasland “bezaaîs “met Tarwe, 

welke vän ‘bráaklând gewonnen ís, beter: Tär- 

we inöogften dan “die, welke” men heeft uitge- 

-Zaaid;’ en wännéer men braakland- bezaait met 

“Tarwe, “welke op “vlasland is°-gewonnen, zal 

aart men 
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men daar van Tarwe verkrijgen van eene min- 

dere deugd: waar uit blijkt, dat de deugde- 
lijke hoedanigheden der Tarwe vermeerderen 
en verminderen, zonder dat zij van natuur 

verärdert. 

Maar dewijl de zaad- Tarwe niet geheel kan 
worden gezuiverd van minder volkomene kor- 

rels, verdient dit onze nadere opmerking; en, 

voorönderfteld zijnde, dat die bekwaam zijn, 

om te fchieten; 2400 is de vraag: of die dan 

ook gelijk zijn aan de zwaarfte en best ge- 

voede; en of zij welgevoede en met zware 

korrels gevulde airen kunnen voortbrengen? 

Laat ons zien, of de ondervinding ons we- 

derom op het fpoof kan brengen, om deze 

vraag te beäntwoorden. 
Wanneer men een fluk Tarwe heeft, het 

welk over de geheele oppervlakte. eene gelijke 
diepte van vruchtbare en wel doorploegde aar- 

de heeft, ftaan de planten alle even fleurig en 
groeijen even hoog; en derzelver omtrek is 
kleener of grooter, naar de ruimte die zij 

hebben, om uit te ftoelen. 

Wanneer men planten heeft, welke in eenen 

vruchtbaren grond eene te groote ruimte heb= 

ben, worden die veel fterker dan andere, 

welke het voedzel met andere moeten deelen, 

en van zodanige planten verkrijgt men {maller 
graan 
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graan dan van andere, welke matig gevoed 

worden. 
Eindelijk. komen ‘er zware en minder zolks 

mene korrels van eene en dezelfde plant voorts 

die airen, welke uit het midden der plant 

voortkomen, leveren beter graan, dan die; 

welke uit den buitenften omtrek voortfchieten 5 

en de korrels geheel boven in de toppen der 

airen zijn minder volkomeh dan de overigen. 

Kan men nu geen onderfcheid waarnemen 

tusfchen de Tarwe planten, welke van meer 

en minder ‘volkomene korrels zijn voortgeko- 

mén; flaan alle de plänten, op enen egalen 

goeden groud, even fleurig, en groeijen zij 

allen even “hoog; ontftaat het fmalle graan 

door eén te overvloedig voedzel, gelijk dic 

het geval is, wanneer de planten te ruim 

ftaan; of. uit gebrek aan toereikend voedzel, 

gelijk die plaats heeft bij die airen;, welke 1a- 

ter uit de zijden der planten voortfchieten „ en 

bij de korrels, welke in de toppen der airen 

gevonden worden: dan volgt, dat men van de 

minder volkomene korrels even zo wel, als 

an de: zware, ligtere en zware korrels in- 

oogst, en dat zij elkander in naruur volkomen 

gelijk zijn, zoo dat men geen den minften 

grond heeft, om te gelooven, dat men, Tar- 

We zaaijende van mindere deugd, meer Brand- 

Koorn 
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Koorn zal hebben, dan:-wanneer men Tarwe 

zaait van de beste foort; of dat de brand-ai- 

ren voortkomen: van “de ligte: korrêls3 ‘welke in 

de „zaai s Tarwe. nog zijn overgeblèven. 20 
c‚ Dé derde onderfcheiding was deze: De 

zaid- Tarwe’ kan voortgekomen: zijn-:van -Tar- 

we; welke eenige; jaren agternden’ „anderen 
in’ dezelfde foort wan gronden is gezaaid, ge- 
worden „. of “van velldens ‚is /ontboden of :aan- 

EEN r “titr > prof nd, 

„Het verwisfelen. van het- zand: born is van 

groot nut in den Landbouw , dewijl men: daar 

door betere “oogften “bekomen‘kans:--De Tar- 

we verkrijgt ;> even «als-andere foorten: van’ gra- 

nen; door het veranderen vane grond» nieuwe 

krachten: doch-her gebeurrsdikwijls, dae zaad- 

Tarwe, van elders” ontboden: of: dangekogt, 

„Brand - Koorn voortbrengt; ook zzijn ‘Zer  voor- 

beelden, dar-twee of meer Landlieden. zodanige 

zaad- Tarwe van eene en dezelfde partij gebruikt 

‘hadden,> en -de:een daar van blanke, en de 

‘ander met Brând-Koorn: befmetre Tarwe. ver- 

kreeg; zoodat „zoodânige’ Tarwe, ten aanzien 

van «het voortbrengen van. Brand „Koorn, gelijk 

is aan goede blanke ‘Tarwe vän eigen ‚gewas. 

d-De vierde of laacfte onderfcheiding is die 

vaû blanke of blauwe Tarwe, ven daar over zal 

ik alleenlijk deze korte aanmerkingen rhaken. 

1e Wän 
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… Wanneef. then goede blanke Tarwe droog, 
dat is, ongewasfchen, en zonder die te berei. 
den, uitzaait, zal dezelve meest altijd Brand- 

Koorn voortbrengen: dit is dikwijls waarges 

nomen ín zoodanige gevallen, dat de Landman, 
bij het bezaaijen van een ftuk Land, gewas- 
fchen. en toebereide Tarwe te kort komende, 

de ontbrekende droog uitzaaide. Wanneer 
blaauwe Tarwe droog wordt uitgezaaid, zal die 
veel meer Brand-Koorn voortbrengen; dan de 

blanke: wat meer is; men zal daar van Tarwe 

bekomen, welke nog veel fterker befimet is, 

dan die men heeft uitgezaaid: dit is bij alle 
Landlieden genoegzaam bekend; en daar zij 

weten, dat het Brand-Koorn door de befimet: 
‚ting nog fterker wordt vermenigvuldigd, worde 

het uitzaaijen van blauwe Tarwe zorgvuldig 

vermijd. ; 

‚ De omftandigheden, welke bij het uitzaaijen 
der Tarwe kunnen plaats hebben, zijn deze: 
de Landen, welke men bezaait, kunnen heel 
droog; of zeer nat zijn: — Men kan de Lan- 
den zeer vroeg, of zeer laat bezaaijen. — 
Men kan zaaijen met eene wasfende of af- 
gaande Maan; met een Noorden, Oosten, 
Zuiden, of Westen Wind; en met eene vochs 
tüge of drooge heldere lucht. 
De Landen kunnen, bij het bezazijen; zeer 

L peel, B droog 
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droog, of heel nat zijn: deze is de eerstge. 

noemde verfchillende omftandigheid. 
„Wanneer de Landen ongebroken liggen, en 
de kluiten, door de droogte, hard en on- 
breekbaar zijn, gelijk dit in zware kleigron- 
den kan plaats hebben: dan is men genood. 

zaakt, met het bezaaijen van. zodanige Landen 
te wachten, tot dat het geregerid heeft. Maar 
wanneer de Landen, bij het bezaaijen, ge- 

broken en tevens droog zijn, acht men, dat 

deze omftandigheid voordeelig is, en uitzicht 
geeft. op een goed gewas. 

In tegendeel wanneer de Landen, bij het 

‘bezadijen, zeef nat zijn, acht men dit nadee- 
lig: zij worden daft door de paarden en den 

ploeg of de egge vaster en taäijer gemaakt, 

waar door het nut der bebouwing voor een 

gedeelte verloren gaar; en de korrels, welke 

te vast liggen, zijn in gevaar, om, door 

het overvloedige water, te verrotten: vooral 

wanneer ’er, voor dat zij gefchoten zijn, veel 

regen valt, en dan heeft men dikwijls een 

den en fchraal gewas. 

De rweede genoemde omftandigheid is, dac 
de Tarwe zeer vroeg of zeer laat gezaaid 

wordt. 
Landen die fterk zijn, worden vroeger be- 

zaaid, om den groei te matigen: eén die, 
wel- 
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welke zwak” zijns worden: later bezaaid, om 

den wasdom te bevorderen.” Landen, op welke 

vele {lakken zijn; bezaaiv men vroeg, op dat 

de planten in den Herfst, door eenen fterke- 

rên «groei, ‘den aanval. der flakken zouden te 

bovenblijven: of zeer laat, op hoop. dat de 

flakken:” door “den winter - vorst, kort. na „de 

bezaaijing ; zullen gedood worden. Ook kun- 

nen de, omftandigheden van ‘het weêr den 

Landman noodzaken, de Tarwe laat uit te 

zaaijen, en men kan van te voren niet bepa- 

len, vof de vroeg: gezaaïde, dan of de laat ge- 

zaaide, den besten oogst zal geven, om peld 

dic veel van de faifoenen afhangt. 

Dan-de ondervinding leert, dat de in de nat- 
te gronden, en laar gezaaid wordende Tarwe, 

meer Brand-Koorn voortbrengt, dan die welke 

in drooge gronden en vroeger gezaaid wordt. 

Voorts wordt de Tarwe bij eene wasfende 
of afgaande Maan gezaaid. ’Er zijn Landlie- 

den, welke, van: oordeel zijn, dat Tarwe, 

welke met eene wasfende. Maan gezaaid wordt, 
doorgaans, en die, welke met eene afgaande 

Maan „gezaaid wordt, zelden of nooit Brand- 
Koorn voortbrengt. Desgelijks zijn ’er,” die 
denken, dat; wanneer de Tarwe gezaaid worde 

bij mistig weêr, en als er Noorde en Ooste 

Winden » waaijen:, men meer Brand- Koorn «te. 
Ba wach- 
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wachten heeft; dan “wanneer die ‘bij helder 

weêr, en bij het waaijen van Zuide en- Weste 
Winden, wordt uitgezaaid. Dat zoo moeilijk; 
ik zou haast zeggen „ * onmooglijk-als-het-voor 
den Landman is, om’ altijd zijne. Tarwe “in de 

gezegde gunftige -omftandigheden - uit te zaai- 

jen; zoo weinige -en zwak -zijn -de gronden; 

waar op deze gedachten rusten: mijne eigene 

waarnemingen althans leveren daar voor niet 
een eenig bewijs op. 

Uit deze waarnemingen blijkt; dat de ver- 
fchillende gronden, ten aanzien van het voort- 

brengen van het Brand-Koorn, elkander vol- 

komen gelijk zijn; «dat de meer of mindere 

deugdelijke hoedanigheid der zaad= Tarwe niets 

toebrengt, tot voorkoming. of vermeerdering 

van het Brand-Koorn; dav de Tarwe, die 

laat en in natte gronden wordt. gezaaid, in 

het algemeen meer Brand- Koorn. geeft, dan 

die, welke: vroeger, «en in drooge gronden; 

gezaaid wordt: “maar dat men te weinig gronds 

heeft; om te gelooven, dat andere omftandig- 

‘heden, welke. bij- het, uiczaaijen der Tarwe 

plaats hebben; “iets. toebrengen; om, het 

Brand-Koorn te ‘weren of te veroorzaken. 

Voorts dat men weinige of geene Tarw -lari- 

den ‘heeft, waar op. men. niet hier of. daaf 

eenige Brand-airen -zou vinden; dat, als 
nieus 
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nieuwe Tarwe, welke blank is, droog wordt 

uitgezaaid, die meest altijd Brand-Koorn 

voortbrengt; en dat men, blaauwe Tarwe 

droog zaaijende, altijd Brand-Koorn te wach- 

ten heeft, em veeltijds nog veel meer zal 

hebben, dan in het vorige gewas; en, €in- 

delijk, dat men, oude of jarige Tarwe 

zaaijende, nooit Brand- Koorn te wachten 

heeft. 

Hier uit blijkt, mijns inziens, dat de oor- 

zaak: van het Brand-Koorn alleen gelegen is 

in de natuur der Tarwe zelve, welke geneigd 

is om Brand- Koorn voort te brengen; en dat 

diet kwaad, aanwezig zijnde, door de befmer- 

ting nog fterker wordt voortgezet; en dat de 

Tarwe, één jaar oud zijnde, deze geneigdheid 

heeft afgelegd. 

Dan, dit toegeftaan zijnde, zou men mogen 

vragen: of. minder bekende omftandigheden, 

welke. bij de bezaaijing, en verder bij den 

groei. der Tarwe, plaats hebben, niet zouden 

moeten aangemerkt worden, als gelegenheid 

gevende oorzaken van het Brand-Koorn? 

Deze vraag zal, mijns inziens, niet moeilijk 

zijn te beäntwoorden, 
Meermalen heb ik gezien, dat twee flukken 

Land, welke flechts door eene floot van elke 

anderen afgefcheiden waren, op dezelfde wij- 

B 3 Ze 
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ze, op denzelfden tijd, en, fomtijds, op den- 

zeltden dag, doch met onderfcheidene,- ook 

fomtijds, flechts met verfchillend behandelde 

Tarwe wierden bezaaid, en dat het ecne ftuk 

geheel zuiver van Brand-Koorn, en het an- 

dere ‘er zeer fterk mede bezet was: wat meer 

is, zoodanige verfchillende uitkomst heb ik 

zien plaats hebben, wanneer een en hetzelfde 
ftuk Land met onderfcheidene of verfchillend 

behandelde Tarwe bezaaid was geworden. Daar 

nu, in zoodanige gevallen, geene verfchillen- 

de omftandigheden bij de bezaaijing en verde- 

ren groei der Tarwe plaats hebben, is het, 

dunkt mij, zeer klaar, dat, wanneer de zaad- 

Tarwe eene.geneigdheid of vatbaarheid heeft, 

om Brand-Koorn voort te brengen, die ge- 

neigdheid zich altijd openbaart, en door den 

groei ontwikkeld wordt. 

Maar is de oorzaak van het Brand-Koorn 
alleen gelegen in den aart en de natuur van 

de Tarwe; dan vraagt men met recht: wat 

is de reden, dat verre het grootst gedeelte 

van onze Tarwe blank gewonnen wordt, en 

het Brand-Koorn wordt aangemerkt als een 

ongelukkig toeval: en dat dit toeval zich eer 

en meer openbaart in natte en laat bezaaide, 

dan in drooge en vroeg bezaaide Tarw-lan- 
den ? 

Op 
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Op deze bedenking zal ik aanmerken, dat, 

wanneer men de Tarwe droog uitzaaide, men 

in weinige jaren geen andere dan blaauwe Tar- 

we zou inöogften. Zuivere blanke Tarwe zou 

mooglijk in het eerfte jaar weinig Brand- 

Koorn voortbrengen: doch „wanneer die we- 

derom tot zaad- Koorn wierd gebruikt, zou 

van dezelve meer Brand- Koorn voortkomen: 

vervolgens zou dic kwaad toenemen, in even- 

redigheid van den trap der befineting van de 

zaad- Tarwe, die men. gebruikte. 

Maar dit heeft geene plaats: alle Landlic- 

den gebruiken middelen, om het Brand- Koorn 

te weren, en deze zijn: 

Dat men de Tarwe zuiver wascht in rein 

water, en daar na in een mande doet, waar 

in men ze zoo lang laat ftaan, dat ’er het 
meeste water is uitgelekt: vervolgens giet men 

die Tarwe op eene reine plaats, en dan mengt 

men daar onder drooge kalk en zout, en ook 

wel wat falpeter: dan dit laatfte wordt 'er 

alleen door fommigen bijgedaan. | 
Of men ftort de Tarwe uit in een bak of 

kuip, en doet daar zoo veel water op, dat 

de Tarwe eenige duimen onder flaat: voorts 

voegt men er zoo veel zout en kalk, ook 

wel falpeter, bij, als men noodig oordeelt, en 

laat dan die Tarwe daar tien of twaalf uuren 

B 4 ik 
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in weeken, dezelve dikwijls omroerende, en 

telkens het bovendrijvende graan en doppen 

‘er af fcheppende; daar na doet men die in 

een mande, om uit te lekken; vervolgens 

werpt men dezelve op eene reine plaats, om 
zoo droog te worden, dat zij kan worden 
uitgezaaid, hetwelk in vierêntwintig uuren ge- 

fchiedt. In dien tusfchentijd worde zij eenige 

malen omgeroerd: hetwelk ook noodig is, om 
het broeijen te verhinderen. / 

Wanneer men op deze wijze de Tarwe, 

welke men wil uitzaaijen, heeft toebereid, en 
gezorgd, dat aan alle de Tarw-korrels de 

krachten en eigenfchappen van het zout en 

den kalk in eene genoegzame mate zijn mede- 

gedeeld, dan heeft men niet te vreezen, dat 

men door het Brand-Koorn eenig. nadeel lij- 

den zal. Doch wanneer men het zout en den 

kalk te fpaarzaam gebruikt, of. niet wel on- 

der de Tarwe vermengt, ftrekt deze bereiding 

flechts ter gedeeltelijke wering van het Brand- 
Koorn; en daar het zout het voornaamfte mid- 

del is, waar door het zwart geweerd wordt 5 

en het zout, het welk de Tarwe heeft aange- 

nomen, in natte gronden wederom wegge- 

weekt of ontwikkeld wordt, voor dat de Tar- 

we gekiemd is, zal dit de reden zijn, dat 

Tarwe, laar in het jaar, en in natte gronden, 

8e 
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gezaaid, doorgaans meer Brand-Koorn geeft, 

dan die, welke vroeger, en in drooge gron- 

den gezaaid wordt, en dit heeft te eerder 

plaats, wanneer het zout fpaarzaam is gebruikt 

geworden. 

„Wanneer de Landman niet keurig is in het 

uitkiezen van de zaad- Tarwe, en te gelijk on- 
naauwkeurig is bij het bereiden van dezelve; 
of, om. dat hij te weinig vertrouwen ftelt in 

de middelen, bij de minfte ongelegenheid de- 

zelve droog uitzaait, zullen zoodanige ftukken 

veeltijds met Brand-Koorn bezet zijn. Deze 
zijn, mijns inziens, de redenen van de verfchil- 

lende uitkomften der Tarw-oogften van de on- 

derfcheidene Landlieden, en de naaste oorza- 

ken, dat ’er jaarlijks nog zoo veel Brand- 

Koorn onder de Tarwe wordt waargenomen ; 

en dit zal, zo ik vertrouw, nog nader blij 

ken uit de opgave van de wijze, op welke ik 

gewoon ben, mijne zaad- Tarwe te behande- 

len; en van de uitkomften, welke dit voor 

mij gehad heeft. En dit is mijn tweede ftuk 
tot het welk ik nu overga. 

IL. De wijze, op welke ik gewoon ben 

mijne Tarwe, die ik wil uitzaaijen, te behan- 

delen, is deze: / 

Ik neem eene ruime tobbe, «waar in ik zoo 

veel Tarwe droog uitftort, dat die voor een 

B Bg der= 
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derde gedeelte gevuld is, en doe die dan 

voorts vol zuiver wel-water: ik verkieze 

dit, om dat ik dit het naast bij de hand 

heb: ik zou het anders de voorkeur niet ge- 

ven boven rein water uit eene floot of graft, 

dar even zoo goed aan het oogmerk kan be- 

antwoorden, te weten, om de Tarwe fchoon 

te wasfchen: daar toe neem ik een houten 

potlepel, waar mede ik de Tarwe, in het 

water liggende, eenigen tijd omroere;. dan 

giet ik het water uit de tobbe, zoo dat de 

ligte korrels en de doppen, die boven op het 

water drijven, tevens wegloopen: dit evenwel 

zo voorzichtig, dat 'er geene zware korrels 

met het water mede gevoerd worden; ik doe 

dan de tobbe wederom vol water, en roere 

de Tarwe op dezelfde wijze nog eens, en laat 

dan het water zoo fchoon van de Tarwe log- 

pen als gefchieden kan, zonder Tarwe te ver- 

liezen; dan #tort ik dezelve in eene mande, 

waarin die zoo lang blijft ftaan, tot ik weder- 

om een gedeelte op dezelfde wijze gewasfchen 
heb, die ik dan, op eene reine plaats, op 

eenen hoop uitftort; en vervolge dit op dic- 

zelfde wijze, tot dat ik gedaan heb 
De Tarwe dus zuiver gewasfchen, op eenen 

hoop liggende, maak ik die met een {chop 

boven plat en gelijk, zoo dat de Tarwe over- 
ak 
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al -even hoog ligt. Ik neem dan voor zes 

Zeeuwfche Zakken Tarwe, één fpint kalk, en 

drie vierde fpint zout, en ftrooije dezen kalk 
en het zout te gelijk over den hoop, voorts 

fchop ik de Tarwe vier of vijfmalen door. 

een, zoo dat de kalk en het zout gelijklijk 
onder de Tarwe verdeeld is; als dan fchop 

ik de Tarwe op eenen hoop, en nadat die 

aldus eenen nacht gelegen heeft, is zij be- 

kwaam om gezaaid te worden. 

Ik verkieze deze manier van de Tarwe te 
bereiden, boven het weeken derzelve in wae 

ter, waarin de kalk en het zout geworpen 

worden, wijl zij minder omflagtig is, en ook 

voornamentlijk om dat men op deze wijze min- 

der zout en kalk noodig heeft: want de Tar- 

we heeft geen nut van de krachten en eigen- 

fchappen van het zout en den kalk, welke het 

water heeft aangenomen en daarin overblijven; 

ook hebben de uickomften mij bewezen, dat 

deze wijze, van de Tarwe te bereiden, vol- 

komen aan het oogmerk voldoet. 
Toen ik, nu 28 jaren geleden, den Land- 

bouw voor mijne eigene rekening begon te 
beöefenen, volgde ik, bij de bereiding var 

mijne zaad- Tarwe, het voorbeeld van een 
kundig Bouwman, bij wien ik twee jaren als 

Knegt gediend heb, en gebruikte toen maar 
een 
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een derde van de maat van het zout, boven 

opgegeven. Een goed vriend vroeg mij, bij 

eene zekere gelegenheid, of ik ook zomtijds 

wel brand in mijne Tarwe had? Ik antwoord- 

de hem, dat ik gewoonlijk wel eenige Brand- 

airen in mijne Tarwe kon waarnemen, dan dat 

ik daar door geene merklijke fchade leed3 

dat ik altijd mijne Tarwe nog blank kon la- 
ten dorsfchen. Hij zeide mij toen, dat hij 

mij raadde, het zout, hetwelk ik gewoon was 

te gebruiken, met nog zoo veel te vermeer- 

deren; en dat ik dan kon verwachten, dat ik 

nimmer Brand- Koorn zoude hebben. Ik volg- 

de dezen raad, en zag toen, dat ik nog veel 

minder Brand-Koorn had, Daar na heb ik 

het zout nog ruimer gebruikt, en zedert zo 

jareh is het iets zeldzaams eene Brand-air in 

mijne Tarwlanden te ontdekken. Uit deze on- 

dervinding houde ik het als zeker, dat het 

zout het voornaamfte middel is, om het 

Brand-Koorn te weren. Maar vraagt men 
mij, welk eene werking het zout, ten dien 

einde, op de Tarwe doet? dan moet ik ant- 

woorden, dat het mij voorkomt, als ten uite 

terfte moeilijk, hier van iets als zeker vast 

te ftellen.- Zie hier wat mij, na een bedaard 

onderzoek van dit ftuk, als waarfchijnlijk is 

voorgekomen. 
Uit 
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Uit mijne waarnemingen, bladz. 11 tot bladz, 
eo ingefloten; ben ik voor mijzelve volkomen. 
zeker, dat de oorzaak ‘van het Brand-Koor 

in de natuur der Tarwe gelegen is; en dat 
dic kwaad, aanwezig zijnde, door de befmet: 

ting, nog fterker wordt voortgezet, zie bladz; 
215. en dus is het zeker, dat het zout, als 

een middel, waar door het Brand-Koorn ges 

weerd wordt, onmiddelijk werkt op de zaad= 
Tarwe: maar wat nut doet nu deze werking @ 

Is- het indringen van het zout in de Tarw- 
korrels bevoorderlijk- aan: den groei der plan= 
ten, welke van die korrels voortkomen? Dit 
kan niet vin aanmerking komen; want hoewel 
‘er bij den groei en de voeding van het goes 
de graan en van de Brand- korrels eenig onder= 
fcheid moet--plaats hebben, kan men dit on- 
derfcheid ‘evenwel niet waarnemen: de plan= 
ten, die Brand-airen vooftbrengen, groeijer 
even zoo. fleurig als die welke” goede aire 
opleveren, beider gewas is volkomen gelijk; 
het is alleen de goede, of kwade hoedanigheid 
van de vrucht, waar door aje van elkanderern 

onderfcheiden- zijn. 
Het gevoelen, dat het zout zoude dienen; 

om de befimertende deelen “af te vagen, zou 
zich. zeer aanprijzen, wannéer bewezen konde 
worden, dat de befinetting de eenige oorzaak 
\ van 
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van het Brand-Koorn was; dan-die zal, mijns 
inziens,’ nooit met goed gevolg worden -onder- 

nomen. Men zal altijd mogen vragen, , van 

waar het kome, dat ’er dikwijls zoo veel 

Brand-Koorn van onbefinette zaad- Tarwe voorts" 

komt ? 

Dat het zout het levensbeginzel zoude doo- 

den, in die Tarwekorrels, welke Brand- Koorn 

zouden hebben voortgebragt, is geheel onbe- 

wijsbaar. Moor eerst, om dat het doodend 

vermogen van het zout alleen daarin beftaar, 

dat het in ligchamen, welke met zout door- 

trokken zijn, de fappen buiten beweging 

houdt; maar de fäppen, of werkzame begin- 

fels van ‘het leven, waar door de plant, die 

in de Tarw-korrel befloten en in een gewon- 

den is, tegen alle aandoeningen van buiten bes 

veiligd wordten bij de uicfpruiting tot haar 

eerfte voedzel dienen, blijven buiten beweging ; 

totdat de korrel in de aarde geworpen wordt. 

Waar uit volgt, dat de Tarwe door het zout 

in dit opzicht, geene verandering ondergaat, 

zoo lang die ongezaaid blijft; en gezaaid zijns 

de, kan het vermogen van het weinige zouts 

hetwelk de Tarwe heeft aangenomen, niet ge=. 

lijk. gefteld worden aan het vermogen van de 

beweging der vochten (fermentatie) welke ‘er 

in de aarde plaats heeft, Het is dus zeker; 

dat 
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dat diet weinige zout, door de beweging der 
vochten, in de aarde fpoedig worde ontbon- 
den, en de minfte hindernis niet toebrengt aan 

de bewedig der werkzame beginfels van het 

lëven; wêlke in de Tarw-korrels befloten zijns 

gelijk ook de fpoedige fpruiting van dezelve 

dáar vaii eén’ bewijs is. 

Ten tweeden, in aanmerking genomen zijnde; 
t'Zeen ik zoo even zeide; dat; namentlijk,’ de 
planten, die goede, en die, welke Brand -aî- 

fen voöftbrengen, de hoedanigheid der vruche 
alleen uitgezonderd, elkanderen volkomen gelijk 
zijn; zal meh daar uit ‘moeten afleiden, dat 

beider levensbeginfel gelijke fterkte heeft; en 
dat het zout, het vermogen hebbende, om 
het levensbeginfel te dooden in zoodanige kor- 

tels, welke Brand-Koorn zouden voortbrengen 5 

dan ook door diezelfde werking het levensbe= 
Sinfel in de overige korrels desgelijks zou ge- 

dood, en zij te famen van de kracht, om tê 

groeijen, beroofd worden. 

Het zout doet evenwel eenige werking, eh 

zal dus in aannierking komen, als der vrucht- 
baarheid bévorderlijk, en dit koint meer ovére 
een met de natuur van het zout, hetwelk, 

ontbonden zijnde, en met olie, water en an- 
dere voedende deelen, die zich in de aarde 

bevinden, vermengd, tot voedzel der gewas- 

fen. 
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fen verftrekt: en dat het zout in de daad def 
Tarwe voordeelig is, blijkt dáár uit, dat de 

beste Tarwe gewonnen wordt op gronden, die 

brakächtig en met zoute ftroomen omgeven zijn. 

Het zout werkt, mijns inziens, alleen op 

de zaad- Tarwe; en wel even voor en op den 
tijd der uitfpruiting, en dient ter verfterking 

van. die werkzame beginfels, welke bij de uit- 

fpruiting het eerfte voedzel zijn van de plant; 

welke in de graankorrels befloten, en met al 

hare deelen in een gewonden is, ten einde 

„de werktuiglijke deelen der plant te bewaren 

voor. een gebrek of onvolkomenheid, wel- 

ke,- zonder dit verfterkend middel, moge- 

lijk ontftaan zou zijn, of plaats gehad zou 

hebben. 

„Ik beken dit gevoelen niet volkomen te 

kunnen verklaren: ik zal het echter zóó 

veel trachten op te helderen, dat men mijne 

denkbeelden zal kunnen bevatten. 

De groei is eene ontwikkeling of uiteenzet- 

ting van een gewas, ’% welk in het zaad, de 
ftek of tak bevar, of in een gewonden iss 

en zoodra het zaad of de vrucht hare rijpheid 

heeft, is de ontwikkeling volkomen. 

Bij deze ontwikkeling behouden alle foorten 

van gewasfen die gedaante en eigenfchappen; 

welke haar bijzonder eigen zijn. Dat nu 
elke 
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elke foort die gedaante, behoudt, is in. het 

denkbeeld van ontwikkeling of uiteenzetting 

zelve opgëlloten : maar van waar. komt die 

verfcheidenheid vari reuk, {maak , kleur 5 en 

andere eigenfchappen ; welke men in de óns 

derfcheidene gewasfen en ir derzelver vruüche 

ten waarneemt ? Zij groeijen toch, var des 

zelfde lucht omgeven; in dezelfde- aärde: het 

is waar, elke foort van gewas trekt dar ‚voed. 

zel uit de aarde; hetwelk met deszelfs. aärt 

het meest overeenkomt: maar. wanrieer men 

een perenboom de kroon. afzet; en op elken 

tak eene bijzondere foort. van peer ent; wor- 

den die bijzondere foorten van peren, if den= 

zelfden grond, door dezelfde wortels en {tam 

gevoed; eù nogthans brerige elken ak, mie 

ten voort; in gedaante, _ kleur ; teuk 

fimaak, gelijk aan die. van, de boomens_ waar 

van de ecaren genomen ware: een duidelijk 

bewijs; dee de vochten, welke tot voeditig 

van die bijzondere foorten van vruchteri , ges 

diend hebben; die onderfcheidene hoedanigheid 

eerst. verkrijgen in de buizen van, die takken, 

welke van de enten zijn voortgekotnen; 

Hier uit blijkt , dat de gewdsfen bij den 
groei, te gelijk kunnèn aangemerkt worden 

als_ werktuigen; waarin dé voedende deelen; 
welken door de wortels wordert aangevoerd; 
LE pEeu; C ges 
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gezuiverd eú bereid worden; en dat'de reden 
of grond van de verfchillende eigenfchappen 
der onderfcheiden& ‘foorten van gewasfen en 
vruchten voortiämertlijk gelegen ‘is in het 
bijzonder famenttel ‘van ‘elke foort, als een 

fchéikundig werktuig befchouwd; of in de ge. 
fteldl hêid der buizen, in welke door de wer- 

king det lucht, daauw, regen,’ afwisfeling van 

Rode ° en warmte, enz. , deze zuivering en 

béreiding gefchiedt. En hier uit volgt weder-" 

om, dat de meerdere of mindere “volkomen- 
heid’ diër buizen, in welke de vochten, van 
welke ‘de vrucht “of “ket zead ‘der gewasfen 
voortkomt, wordén toëbereid, zoo wel ‚ als de 
Sunttige gefteldheid väl de lacht, daauw, rc= 

Ben, afwisfeling van koude en warmte, ‘enz, 

veel toebregigt ‘tot derzelver meer ‘of mindere 
Velka of deugdli ike hoedanigheid; en 

‘dat’ een gebrek ‘in’ die buizen ten gevolge 

moet ‘hebben, ‘dar de vrucht of het zaâd' on- 

volkómen is, ‘of ééne kwade hoedanigheid 

heels enaar abt antal Ô 
Daar men. hu, bij dén ‘groei der Tarwe, 

‘geen onderfcheid kan waarnemen -tusfchen die 

planten, welke goede, en die, welke Brand- 

airen voortbrengen; ‘daar het ‘dikwijls gebeurt, 

dat eene er dezelfde plant Brand - airen ‘en te- 

vens goede aren voortbrengt :. wat meer is, 

_daar 
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daar riëh aîref “windt > welkeogedéeltlijk “goedes 
en gedeeltlijk Braridkorfels bevatten; ‘houder ik 
het’ dáër woor’ dat. d® naaste’ oörzdak van: het 

Brand Koot gelegên is oden gebrek of onvol: 
Koömenhêldo van? die: buizei of Averktuiglijke dee 
len ‘derbpläne, in“welke de fappen, welké tot 
formietidg “van° de” vruchtodierieav moeten ; » wor: 
den toëbereidì en daar doof >de werking, van 

het zout op de zaad- Tarwe, het Brads Koord 

worde wobrsekomer,: zal shet zoutsdienen {Zoo 

als ik’ sezerdi heb jover verfterking “van. de 
werkzame! bbeginfels > welke paobij de raïtfpruis 
tis, © bheesceifte voedzel | zijn: van « de -plants 

dië ip de Tarwt korrel omeevalk derzelver „dee- 
Ted ;’“Iieengewonden is o\ ten einde: ‘de werke 
tuiglijke: Beelen “der! plant” tesbewaren: voor veert 
bebrelel of veerie onvolkomenheid, welke „>:zon- 
der die middel; “-mooglijkvontftaan Zoudë zijns, 

òf" plaats) gehad zoude hebbén'pzen: dusoorzaak 

van Brand-Koorm -Zijno geweest,” 2909529 
Hoewel ikerhet «nusbdaar vóór” ids [dat 

hét zouwdhet: woorfiaamftei middel is tegen het 
Brad sKootn ; roerkeritie zilb tevens het nuvovan 

de wasfching je en van: detiv kalkpo Doot de was- 
fehing “Wordt der Tarwe” gezuivefd: vande pop- 
per of! Brard okorrels eh: ivarrhaar befinetend 
dlóf; “welke ief vins dev! zaad Tarwe: zijfremog- 
ten. « Wanneer de” Tärwe vin “ruim” water vlige, 

ard Es Eik 
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en „wel wordt „omgeroerd, wordt. het ftof 

door “het ‚water opgenomen „ende, Brand - 

korrels. drijven boven op het water, en kun- 

nen. worden. afgefchept, of worden, bij het 

afgieten, met het, water  medegevoerd; daar 

em ‘boven wordt: de -Tarwe - door de ‘ was- 

fching . nat, waardoor. dezelve. de „krachten 

van den kalk en het. zout in korten tijd kan 
aannemen. ri oh ‘u 

De kalk’ bevat. eene (erooie inserts Zou- 
ten, en heeft ‘dus, „even vals het- zout, een 
vruchtbaar ° makend » vermogen , ven. dus zal de 

werking van den, kalk..gelijk zijn aan de wer- 
king var het. zout; en, 'daar het zout. de ge- 

waslche Tarwe, vochtig „doet blijven, dient het 

tevens „om de „zouten, die inden kalk zijn, 
opte, losfen, ‘waar. doot dan de „voedende of 

verfterkende deelen. vanden kalk, met die van 

het zout; te gelijk aant de: Tarwe. worden me- 
degedeeld, en in-de-korrels indringen 

Duidelijker kan ik-:de- werking van, de ge- 

noemde middelen „niet; verklaren 3; ook is -het 

voor „mij ‚genoeg ;: dat «ik „door, dezelve altijd 

het, Brand- Koorn. ‘uit mijne Tarwe geweerd 

heb; en «hier door. aangemoedigd „nam, ik, 

‘vom, was het mooglijk, aande bedoelde oog= 

merken, in het voorftel vervat, te voldoen, 
onderfcheidene. proeven, welke. ik--nu, als 

het 
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het derde ftuk dezer Verhandeling, zal me- 

dedeelen. 

III. Zoo haast ik voornam, om, door 

Proefnemingen, te Onderzoeken, in hoe verre de 

middelen, door de Burgers scHoORTINGHUIS,; 

PLEIJTE en PAULUS opgegeven, voldoen- 

de zijn, om het Brand-Koorn te weren, be- 

dacht ik, die proeven zoo voldoende te ne- 

men, als mij mooglijk was. Eene twintigja- 

rige ondervinding hade mij bewezen, dat mij- 

ne gewone middelen aan het oogmerk volko- 

men voldoen; en daar die zaaklijk dezelfde 

zijn, welke Schortinghuis en Paulus op= 

geven; en het middel van Pleijte alleenlijk 

daarin flechts verfchilt, dat hij, in plaats van 
gemeen zout, de zouten gebruikt uit de as- 

fche, kalk, en «de mest van hoenders en 

duiven, kon ik verwachten, dat, wanneer ik 

die middelen niet te bekrompen of te fpaar- 

zaam gebruikte, ik 'er dezelfde uitwerking van 

zou zien, als van mijn gewoon middel; bij- 

sonder, als ik blanke Tarwe gebruikte, en 

dat ik dus, door mijne Proeven, geene meer- 
dere zekerheid van de deugdlijkheid dezer mid- 

delen bekomen zou, dan ik reeds had. 

Ik kocht. dan, tot mijne Proefnemingen, 

een halven zak blaauwe Tarwe, en handelde 

daar mede op de volgende wijze: 
Caz Ik 
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Ik nam daar ‘van, bij gisfing;, het vijfde 

gedeelte, en behielt dit droog: de overige 

wiesch ik in rein wel-water: zuiver blank; 

het water, ten dien, einde, . dikwijls. verver- 

fchende, wierde deze.Tarwe daar door. tevens 

van poppen of Brand- korrels, gezuiverd. 

Van deze gewasfche. Tarwe nam ik een 

vierde deel, waar aan ik verder niets deed. 

Het tweede vierde deel van deze gewasfche 

Tarwe, bereidde ik op mijne gewoone manier: 

dan gebruikte het zout en de kalk wat rui- 

mer. 

Het derde vierde deel, bereidde ik op de- 

zelfde wijze, maar voegde daar bij een once 

falpeter, en even zoo veel koperrood. 

Het wierde vierde deel, bereidde ik weder- 

om op dezelfde wijze, maar begoot het. daar 

en boven rijklijk met. het loog, gemaakt naar 

het voorfchrift. van den Burger Pleijte. 

In dezen ftaat bleef. mijne gewasfche en 

toebereide Tarwe ruim twee dagen en nach- 

ten: in dien tijd heb ik. het laatfte wierde 

deel driemaal met het loog bevogtigd; en 

het, benevens de andere drie hoopjes, even 

zoo dikwijls omgefchopt. 

Ik had, tot mijne proefneming, een Meet, 
of ftukje winter-garst-ftoppelland _uitgekor 

zen, groot 137 roeden, zijnde een gedeelte 
van 
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van een ftuk, groot 23 morgen. Ik bezaaide 
dit geheele ftuk met Winter- Tarwe, en had 

de fchikking zoo gemaakt, dat ’er ter weder- 

zijde van de Meet, op welke ik de. aange- 

kochte blaauwe Tarwe zaaide, Tarwe ftond, 

welke ik. gezaaid had, van „mijn eigen ge 

was. 

Ik had dit Land, naar mijne gewone manier, 
tot het bezaaijen, toebereid; het was tweemaal 

met twee paarden geploegd, en eens geëgd; 

en wierd, even voor de bezaaijing, met drie 

paarden geploegd: voorts gezaaid, en de Tar- 

we ondergeëgd. Het geheele ftuk was dus ge- 

lijk van aart, en op dezelfde wijze behandeld: 

dan de Meet, tot mijne Proefneming gefchikt, 

wierd het eerfte bezaaid, en wel op egften Oc- 

tober 1796, bij mistig weêr, en eenen Noord- 

Oosten wind: het Land was maar even zoo 

droog, dat het kon bezaaid worden. De helft 

van het ftuk wierd twee dagen, daar na ber 

zaaid, maar door invallend regen-weêr, was 

ik genoodzaakt, de overige helft eenige dagen 
later „te bezaaijen. | | 

Ik verdeelde het uitgekozen ftukje Land, in 

de lengte, in vijf gelijke deelen, en bezaaide 

elk vijfde deel van het Land met één vijfde 

deel van den bovengenoemden halven zak blaau- 
we Tarwe; te weten: 

C 4 No. 
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Met drooge Tarwe, welke blaauw, 

of door het ftof van de Brand- 

korrels befinet was. 

Dezelfde Tarwe, maar rein gewas- 

fchen, doch zonder ’er zout of 
kalk bijgedaaan te hebben, 

Dezelfde Tarwe, rein gewasfchen, 

en gemengd met kalk en zout. 
Dezelfde Tarwe, bereid als No. 3., 

met bijvoeging van een once falpe- 
ter, en even zoo veel koperrood. 

Dezelfde Tarwe, en bereid als, 

‚No: 3., en daar en boven drie. 

malen bevochtigt met eene fterke 

loog, naar het voorfchrift van den 

Burger Pleijte. rsi 
inöogfting, in den jare 1797, be- 

van het gedeekte 

Tarwe, welke zeer met Brand- 

Koorn bezet was. | 
Was insgelijks met Brand-Koorn be- 

zet, doch niet zoo fterk als No. 1 

4. en 5. Waren geheel zuiver van 

Brand- Koorn, gelijk ook het ove- 

rige gedeelte van de 24 morgen, 
welke ik met Tarwe van mijn ei- 
gen gewas, op mijne gewone ma- 
pier bereid, bezaaid had, 
ts CET Daar. 
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Daar en tegen was een ftuk vlas-ftoppel- 

land, naast het mijne gelegen, en met het 
mijne op dezelfde wijze bebouwd, en met een’ 

gedeelte van het mijne op denzelfden dag 

bezaaid, zoo fterk met Brand-Koorn bezet 

dat de Tarwe, zonder dat die gewasfchen 

wierd, onbekwaam was, om ’er brood van 
te bakken. | 

Ik liet de Proeven No. 1. en 2. bij elkan- 
der afdorsfchen, en bekwam daar van 2% zak- 

ken blaauwe Tarwe: ik zoude mogen zeggen 

zwarte, want zij was viermalen zwarter, dan 

die ik had uitgezaaids ik behield £ zak van 

deze Tarwe, om mijne Proefnemingen te ver- 

volgen: de 2 overige zakken zond ik naar 

de markt. | 
De Tarwe van de gedeelten of. Proeven 
No. 3., 4. en 5., liet ik desgelijks bij elke 
anderen afdorsfchen, en bekwam daar van 3% 
zakken goede blanke Tarwe, welke ik alle 

tot eene nadere Proefneming voor. mij zel 

ven behielt, 

Ik had, in datzelfde jaar, een fluk win- 

ter - garst-ftoppelland , groot 2 morgen , het 
welk ik voorgenomen had te bebouwen naar 

het. belden van den Burger Paulus, bladz, 

18. opgegeven : ‘dan de ftetke droogte maakte 

het mij onmooglijk, om dit Land, kort na 
DETO ie dn 
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dat „jer „de, garst was afgereden, met drie 
paatden „om:te ploegen; ik wachtte vergeefsch 

op eene ;gunftiger gelegenheid, en dit had ten 

gevolge,’ dat. deze garst-{toppelen „het Jaatfte, 

en. «toen „nog maar met twee: paarden, ge- 

ploegd wierden; en daar minder gunftig weêr 

mij, belette, om-.dit Land, nog eens ligt te 
ploegen, liet ik het eggen, en het bleef 

zoo liggen tot. den zaaitijd: «het. wierd toen 
amet. drie paarden geploegd, ‚en de zaad- 

Tarwe onder geëgd, 
sdk had, gelijk ik zoo even zeide, gt zake 

ken, blanke Tarwe, -van de Proeven No, 3., 

A« En -5., en een halven zak blaauwe Tarwe, 

vande Proeven No. 1. en 2., «en. dus zaad- 

Tarwe voor de oe morgen of 4 gemeten Land. 

„Van de blaauwe: Tarwe behield ik wedere 

om een gedeelte droog, de - overige wiesch 

ik, tot dat die volkomen blank, en van 

Brand- korrels. zuiver was; van deze nam ik 

de helft, en bereidde die met kalk en zout, 

daar bij doende, naar gisfing, 4 lood fälpc- 

ter.…— De anderehelft bereidde ik met kalk 

en zout, en, bevochtigde die voorts met eene 

fterke loog, „gemaakt naar het voorfchrift van 
den Burger. Pleijte, en bezaaide daar mede 

een Meet, groot 145 roeden, na dat ik die, 

in de lengte, in -drie deelen had afgedeeld. 
| De 



OVER HET BRAND=KQORNe 43 

De 3: zakken. blanke Tarwe, wiesch ik op 

mijne gewone manier, doch behield daar van 

een halven zak. afzonderlijk: daar van nam ak, 

bij gisfing, het-derde gedeelte, waaronder ik 

wat kalk deed, vervolgens begoot ik die rijklijk 

met het loog: van den. Burger. Pleijte, doch 

ik deed daar geen zout of falpeter bij; — de 

overige twee derden van dezen: halven zak „be- 

reidde ik met kalk en zout, waaronder, naar 

gisfing, 4 lood falpeter, en bevochtigde die 

voorts rijklijk met de loog, naar het voor- 
fchrifc van den Burger Pleijte, en bezaaide 

daar mede een Meet, groot 150 roeden, na 
dat ik die, in de lengte, ‚in twee deelen, 

naar de hoeveelheid der Tarwe, had afge- 

deeld, 
De overige 3 zakken, Ben ik op „mijne 

gewone wijze. met kalk en, zout, doch voeg- 

de daar bij drie vierde pond falpeter: welke 
ik, na dat die was klein geftooten, zeer 

naauwkeurig onder het zout mengde, omdie 

te beter onder de Tarwe te kunnen vermen- 

gen: | | 
__No. 1. Was dus blaauwe, Tarwe, « van 

k ‚blaauwe Tarwe gewonnen, welke 

droog of: zonder, eenige bereiding 

gezaaid wierd, 

No. 2. Dezelfde Tarwe, rein gewas{chen , 
en 
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en bereid met zout, kalk en fal- 

peter. 
No, 3. Dezelfde Tarwe, gewasfchen als 

No. 2., en bereid met kalk en 

zout, en voorts bevochtigd met 

fterke loog, naar het voorfchrift 

van den Burger Pleijte. 
No. 4. Blanke Tarwe, van blaauwe Tarwe 

gewonnen, gewasfchen, en bereid 

met kalk, en voorts bevochtigd 

met de loog van den Burger 

Pleijte. 

No. 5. Dezelfde Tarwe, gewasfchen als 

No. 4., en bereid met kalk, zout, 

falpeter, en de loog van den 

Burger Pleijte. 

No. 6. Dezelfde Tarwe, gewasfchen, en 
bereid met kalk, zout en falpeter. 

Deze Tarw wierd gezaaid op den 8fen en 
gden November 1797, het was dik mistig 

weêr en Zuide wind, en het Land was zeer 
nat. 

Bij de inöogfting, in het jaar 1798, be- 

vond ik, dat de Proeve 
No. 1, zoo niet een derde, ten minften 

een vierde deel Brand-airen had 

voortgebragt. [ 
Ne. 2. en 3. daar en tegen, hoewel de- 

zelf- 



OVER HET BRAND-KOORN. 45 

zelfde blaauwe was, van blaauwe 

Tarwe voortgekomen, waren geheel 

zuiver van Brand- Koorn. 

No. 4. Blanke Tarwe, maar van blaauwe 

Tarwe. voortgekomen, en tot de 
zaaijing bereid, naar het, voor- 

fchrift. van den Burger Pleijte, 

was insgelijks Zuiver van Brand- 

Koorn. 

No. 5. Welke bereid was, als No. 453 

doch met bijvoeging van zout en 

falpeter, was almede zuiver van 

Brand- Koorn; gelijk ook 

No. 6. Dezelfde Tarwe, als No. 44 en 55 
en op «dezelfde wijze, bereid, . als 

No. 2, | 
Ik heb dus alle redenen;, om voldaan. te 

zijn over mijne Proefnemingens - van. blanke 

Tarwe, en van eene zeer. goede hoedanig- 

heid, wierd, in 1796, blaauwe Tarwe irt- 

geöogst: van deze, kocht, ik een halven zak, 

een gedeelte daar , van zaaide «ik droog, en 

zonder eenige bereiding, en daar van kwam 
nog veel meer. Brand- Kian ‚voort. fn 
De Tarwe, welke ik zaaide, was alleen 

lijk aande punten befmet; maar die, welke 

ik daar van bekwam,. was. geheel zwart. Van 

deze zaaide ik, in 1797, wederom een ger 
| deel 
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deelte dróog, en de’ oogst daar van was voor 
een derde’, of, ten minften, voor een vierde 

gedeelte Brad-Koorn'; en’ van” dezelfde blaau- 

we” “Tarwe, bekwam ‘ik, in 1797, Tarwe, 
Welke geheel “zuiver. was van Brand -Koorn; 

déte' blanke Tarwer zazide ik in datzelfde jaar; 

ed heb daar” van; “in ‘1798, zuivere blanke 

Tarwe ingeöogsts dat meer is, ‘van de blaau- 

we, weike ik, in 1797," vari“ de blaauwe 

Färwé’ had ‘ingeöogst, “bekwam ik, in 1798, 

Farwé, die even-zóo zuiver van” Brand- Koorn 

ij ‘als die, “welke ‘van de blanke, zoo even 

enoemd, ‘Was voortgekomen; en dat alles op 

a: zelfden grónd:- “en “dus alleen door was- 
fching en “onderféheïdene bereidingen der zaad- 

Tarwe, 

SIVZ Nu zd ik ‘overgaan vot mijn” vierde 
ót LS (ruk S€f bij ‘wijze van gevolg; 

Faicho ln Jonen, in hoé verre de middelen, “in “de 

drie Verhandelifigen opgegeven, ‘bevonden zijn 
ze” betijen” an het oogmerk, hèt welk 
Hen « ZIE ’ in de sli vraag heeft voóor- 
SEMO, CEV TONE ND mens 

De Burger” Schortinghuis eetl het 
Brant- Koórn “als”het” sei vaû”“éehe ziek: 
të waar “aan “eene “Tarwe plánt kwijnt, uit 
Of” doof’ gebrek” aan toereikend voedzel, “zoos 

das daar ' door “de -Tarw-barende nätüùr ‘vers 
hin- 
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hindeérd wordt, “zodanige ° “deelen voórt * të 

brengen, als ’er noodig zijt; om aan’ het 

Tarwe - graan deszelfs” wezen” en beftaan * te 
fen? eed aan 5 

“Op deze" Welling rúst de ‘gedachte,’ dat die 
gebrek “daar úit ontftaat,’ die de’ Plat te wei- 
fig wortelen “heeft; “of! ‘dar: “dië“ wortelen niet 

vast *genòeg ín “de aarde liggen; —' of uit 

eén gebrek in het Tarwe-gtaan: bijzonder in 
de plant, zoo als die in de bolfter ' befloten 

is; en wel in ‘die worteltjes óf “wortel - buise 
De. wg het‘ voedend vocht mdâr zich trek- 
Kh.“ Zie “bladzi van” Het Uiterekzel. Op 

deze … grömden “nu felt aiëzelfde Burger, 
bladz. 6; “dat de vatwurlijke én smeer ‘bijzonde- 

fe’ oorzakeri van het Brad KBorfi moeten: toe- 
gefchrevett worden” an “het gezaaide graan 5 

óf dan dert’ grond; die bezenid’ word: ‘— of 
aan den ijd, Wanneë?'; of aät het weder, in 

welke hef’ vga” getaard wórdrs — of aan 

“Het! zazijerr ‘in ech”te* natten” of * af té “droogen 
sfronds a “of det! hét ‘gran ‘tiet vast genoeg 
onder de aarde ligt, om: Behoötlijk wortelen 
R© kunen felter = ófVaan “eéhe ie fatien- 
werking “var alle -die” genoëmde ° BijZönderhe- 
“den :’° welke” Üfkükken blaas.” Hi 8 ‘en 1D verder 
Witgebrerd. worde? «eetoggen oib 
_ Volgéfs deze'“"gelegde” gronden “worden nu 

als 
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als middelen; ter voorkoming van het Brand - 
Koorn, opgegeven: 

dà, Het zaaijen van allerbest zwaar graan; 

Cs 

dat men van elders laat komen, en wel 

liefst overjarige Tarwe; bladz. 7 en 16. 
Het zuiveren van het zaai-graan van 
ligte korrels, zijnde de Schrijvers. van 

gedachten, dat. daar van het Brand- 
„Koorn voortkomt, bladz.-7, 11, 16 
en 17. 
Het wel bebouwen en Bentestens der 

Landen, ten einde die de noodige 
krachten zouden, hebben om de Tarwe 
te kunnen voeden. De Burger Paulus 

oordeelt, bladz. 8, dat zandige en fchra- 
le gronden ‚geheel ongefchikt zijn, om 

met Tarwe te beteelen; «en dat her niet 

wel. behandelen, of niet, genoegzaam be- 

à mesten „der, Landen, oorzaak, zijn van 

… „Brand- Koorn. Hij behandelt „dic. ftuk 
uitvoerig, bladz, 17-22, En ‚de Bur- 
ger. Pleijte, is ‚van … hetzelfde Bevorlen; 

zie bladz. 22. 

Dat men; winter - garst- Aonpellaëd met 
Tarwe willende beteelen,. zorgen moet; 

„dat de Tarwe, bij het zaaijen; niet val- 

le in die ftoppelen; dat; de Tarwe daar 

in vallende, de planten te los en te 
heet 
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heet {taan en’‘“dat daar door Bränds 
Koorn” wordt ‘veroorzaakt. Zie hèt ‘ge= 

voelen van den Burger Panlús, blad 

18 

Dat mén te letten hebbe, dat de Lan: 

den, bij hét bézaaijen’, niet te droog 

zijn. De Burger Schortinghuis oor: 
deelt, dat het-zaaijen in eenen drogen 
grond ootzaak is vat Bfsd-Koorh; dat 

het noodzaaklijk ís, dat het Land; bij 

het bezaaijen, hat zij, ja zelfs niet te 

nat kan weze, zie bladz, 9. Waarom 

bij, bladz. eo, aanraadt, dät men in 
een“ drogen herfst; liever dan zijn Lând 
in de droogte: te bezaaijen, tot in de 
maand December zal wachten; tén einde 

de zaai- Tarwe in het Land wast tê doe 
liggen, en voor te komét, dat dé 
plant, door het uitdrogen der wortelen ; 

niet aan het kwijnen geraakt, het welk 
gebeurende; naar zijn oordeel, Brands 

Koorn zou veroorzaken. 

Om te voldoen aan het geet ir de vraag 
gevorderd wordt; zal ik deze, en ook nog 

andere gevoelens, welk& ik hiér sä zal op= 
geven, moeten beöotdeelen, en ‘er mijne aan- 
merkingen over maken: dan wil alvorens de 

Schrijveren der drie Verkan mehegen fijne Ach: 

hk prer. D ting 
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ting «betuigen. … Zij verdienen allen lof, als 
hebbende zich verledigd tot het ouderzoek en 

behandelen. van eene zaak, welke voor on- 

zen Landbouw van zeer veel gewicht en aan- 

belang ‘is: en zij. zullen waarlijk veel gedaan 

hebben, wanneer. de, aanleiding „tot „een nar 

der onderzoek, door ‚hunnen arbeid gegeven, 

dat gevolg zal hebben, dat aan het: ftuk, 

door hun behandeld, zoo. veel licht wordt 

bijgezet, dat ‘erde Eandbouw het bedoelde 

nut „volkomen door zal- kunnen erlangen.: 
Ten aanzien van de oorzaken. van het Brand - 

Koorn, zal ik aanmerken, dat „mijne waarne- 

mingen, mij, “nooit eenige aanleiding hebben 

gegeven tot de gedachten, dat dit kwaad zou 

voorkomen , of veroorzaakt worden ,-door ge- 

brek aan genoegzaam voedzel: ik. heb die 

Waarnemingen in’ hee Îfe_ deel, dezer Verhan- 

deling, bladz, g—-2o, opgegeven, enrzij heb- 

ben mij geleid tot de gedachte, dat de oor- 

zaak. van het Brand-Koorn in. de natuur van 

de Tarwe zelve gelegen-is; en, dat „dit kwaad, 
aanwezig zijnde, ‚door de befmetting nog fter- 

ker wordt voortgezet, zie. bladz, or. Waar- 
am ik dan ook niet geloove, dat de gefteld= 
heid der gronden, of de omftandigheden „ -wel- 
ke bij de bezaaijing plaats hebben, oorzaak 
zijn van het Brand-Koorn. Zie blads 1m 

12 s 
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12, 13, 18, 19, 20; SI, Eû 22, van "deze 
Verhandeling. 

Aangaande nu. dië ‘middelen; welke doot: de 
gezegde Schrijvers, tef voorkoming van het 

Brand+ Koorn; worden opgegeven; «en zoo evert 

door thij zijn voorgefteld: ‘daaromtrent zal ik 
aanmerken, ‘dat eenige van dezelve; tet ver 

krijging van eenen goeden oogst; zeer zijn 
aan te prijzen; als daar is, hec zaaijen van 
allerbest zwaar graans het dikwijls verwisfe= 
len vân Zaad-Tarwes de keuze en de bet 
hoorlijke toebereiding- der gronden tot “bezaai- 
jing: doch dat deze middelen tot voorkoming 
of vermindering van het Brand-Koorn niets 
uitwerken. _ Men zie bladz. 16 en bladz,v11 

en re dezer Verhandeling. 
Het zaaijen van jarige Tarwe achte ik eerd 

zeer goed middel te zijn, om het Brand- 

Koorn voor te komen5 en het zouz wanneer ’er 

geene andere middelen; ten dien einde, .voor- 

handen waren, alle aanprijzing verdienen: het 

heeft ‘echter ook zijne. zwatigheden , want -zoo= 
danige Tarwe is trager in het fpruiten «alsde 
hieuwe. Tarwe3 ens ingeval het Land nat is3 
of dat 'ers kort na de bezaaijing; veel reger 

valt, het berften of verrotten eerder onders 

worpen; dan dé hieuwe Tarwe: 
Dat zand - gronden ‘ongefchike zijn ; Gti tet 

Da Tafs 
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Tarwe te beteelen, ‘heb ik reèds aangemerkt; 

blade. 9. Maar gefteld, dat zij. maar eveù 

genoegzamé krachten hebben, om Tarwe te 

kunnen „voedên; ook dan nog brengen zooda- 
nige gronden niet meer, en ook niet minder 

Brand- Koorn voort, ‘dan goede kleigronden. — 
Ik heb-Land met Tarwe beteeld, hetwelk zeer 

ongelijk van aarde was, en waar van het eene 

gedeelte van eene en dezelfde Meet beftond uic 

zeer. vruchtbare aarde, en het ander gedeelte 

uic bijna zuiver zand. Ik bevond wel, dat het 

zandige “gedeelte mij een flechten oogst gaf; 

doch heb nimmer gezien, dat het meer Brand - 

Koorn voortbragt, dan het vruchtbaarst ge- 

deelte: ‘en des. houde ik het daar voor, dat 

het geval, door den Burger. Pleijte, blaâz, 
22, gemeld, aan andere oorzaken kan wor- 

den toegefchreven.. 

Dat Land, « waarop :winter-garst  geftaan 

heeft, „het beste niet is, om met Tarwe te 

beteelen „ wordt genoegzaam algemeen erkend: 

maar «dat, wanneer de--wortels «der Tarw- 

planten „de garst-ftoppelen kunnen bereiken; 

daar door Brand- Koorn zoude ontftaan, komt 

mij. vóors ongegrond te zijn: mijne gewone 

‘ondervinding, en mijne Proeven, welke. ik, 

met voordacht, op- garst-ftoppelland _geno- 

men heb, {trekken mij hier van ten bewijze. 
Op 
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Op bladz. eo, vergeleken met bladz. 24 

dezer Verhandeling, heb ik te kennen gege- 

ven, van oordeel te zijn, dat her zaaijen in. 

eenen zeer droogen of zeer natten grond, op 

zich. zelven befchouwd, ter voorkoming of 

vermeerdering van het Brand-Koorn niets 

toe- of afdoet. Nogthans is de raad, om, 

ter wering van het Brand-Koorn, de Lan- 

den _ te bezaaijen, wanneer die zeer -nact 

zijns mij, onder andere redenen, zeer -be- 

denklijk voorgekomen.” Door’ de beärbeiding 

van den grond, wanneer die nac, en geheel 

met water vervuld is, wordt die vast, koud, 

en taai, en daar door minder vruchtbaar. 

Immers heeft een zoodanige grond minder 

voordeel van den vruchtbaren “invloed der tucht 

en regen; en de wortels der planten kunnen 

zich „daarin «niet “zoo \gemaklijk vermenigvuldi- 

gen en verlengen, als:in-een grond, die luch- 

tig-en open is.> Dacht ik nu met de Bur- 

gers: Schortinghuis en Pleijte; dat het Brand- 

Koorn ontftond door gebrek aàn voedzel; zoo 

zoude-"ik- met den laatften denken, dät door 
het zaaïjen, wanneer de Landen zoer hat zijn, 
het „Brand-Koorn zou vermeerderen. _ Zie 

bladz. -g-=van “het Uittrekzel,° 
De Burger. Schortinghuis {preekt, bladz. 5, 

van een gebrek of bederf in het Tarwe- graan, 

D> 3 als 
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als eene: vaanleidende oorzaak van het Brand- 

Koorn; de Burger Paulus befchouwt, bladz. 

7» «de befimetting als. de voornaamfte oor- 

zaak van het Brand-Koorm; en de Burger 

Pleijte. fpreekt van eene verzwakking in door 
Brand-Koorn befmete Tarwe: zie dezelfde 

bledzijde, | 
Deze gevoelens te -famen gevoegd, hebben 

ene zaaklijke, overeenkomst imet mijn gevoe- 

len, aangaande de oorzaak van het Brand- 
Koorn, zie bladz. or en 51 dezer Verhande. 

ling. … Dan in de nadere verklaring. is geene 

volkomene overeenftemming: de reden daar 

van is,dat wij uit verfchitlend aangenomene 

beginzels redeneren. 

De Burger Schortinghtis wil, overeenkom- 

fig zijn aangenomen -beginzel, dat dit gebrek 

of bederf in de Tarwe ten gevolge heeft, dat 

de plant, welke er, van voorkomt; natuurlijk 

zwak en kwijnende is, zoo dat ‘er noch eene 

genoegzame hoeveelheid van fappen, „noch die 

op. de vereischte wijze, behoorlijk gekleinsd 

zijn, naar de halmen opklimmen, zie bladz 6. 

Ik; daar en tegen, ‘houde het daar. voor, dat 

het Brand- Koorn ontflaat door eene onvolko- 

mene bereiding van- die. vochten, waar „doot 

de vrucht geformeerd wordt; en dat dic voort- 
vloeit, uit cen gebrek of kwade gefteldheid. 

van 
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van die werktuiglijke deelen der plant, “waarin 

die bereiding gefchiedt; en dat dit gebrek 

daar door veroorzaakt worde, dat ’er in de 

werkzame beginzels, of in die deelen van de 

Tarw korrels, waar van: de groei begint, en 

waar door de plant,'‘die in de Tarw- korrel 

belloten en ineengewonden is, zoo lang ge- 

voed wordt, tot dat de wortels genoegzame 

vastigheid ‘in de aarde ‘hebben verkregen, iets 

ontbreekt; “'tewelk wel niet volftrekt  nood- 

zaaklijke is tot den” groei, maar bij de eerfte 

ontwikkeling. der” plant vereischt wordt, ‘ om 

derzelver”werktuiglijke  deélen die volkomen- 

heid te “doen ‘hebben, welke tot het boven- 

gezegde seinde _noodzaaklijk - is: zie «boven 

bladz» go. 
„De Bufger Schortinghuis, en ook de an- 

dere Schrijvers, zoo als ik reeds, bladz. 46, 

heb aangemerkt, oordeelet'; “dat dit gebrek 

plaats heeft in de ligte en onvolkomene Tarw - 

korrels, “Ik; daar en” tégef’, ben van gedach® 

ten; ‘dat alle de Farw- korrels, in dit op- 

zicht, elkanderen. gelijk zijn: ik wil zeggen, 

dat ’ervónder de zware en: best gevoede Tarw - 

korrels, zoo wel korrels gevonden, worden , 

die Brând- Koorn voortbtengen, als onder de 

ligte en’ minder gevoede: zie deze Verhand. 

bladz, 15. 

D 4 De 
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De „onvolkomene „korrels hebben. een begin- 

fel van leven, of,zij - hebben het snier: hebs 

ben zij het niet, dan zuilen zij niet ‘{pruis 

ten; hebben zijs,heg val, dan > fpruicen= Zij , 

maar dan kan „het, plaats. hebben dat „het 

eerfte. voedzel,… het welk in: de graankorrel 

befloten is, ‚niet toereikende is ;-om» de-plant 

te ontwikkelen tot dien ftaat, dar zij genoeg: 

faam voedzel uit de aarde kan halen: maar in, 

dat geval, is de. plang-zwak; „en vergaat, of. 

fterft in korten tijd: in, deze gevallen kome 

‘er. van de ligte korrels geene. vrucht voort; 

en wangeer ’er van eene” kleine. Tarw- korrel 

eene goede plant voortkomt, groeit ‘die, ne- 

vens ‚de planten, welke van zwaardere of 

grootere korrels zijn voortgekomen, „meer of 
minder groot en fleurig, naar de ruimte, 

welke zij hebben, en de kracht der gronden, 

waarin zij groeijen. Hoewel nu deze denks 

beelden gegrond zijn op mijne waarnemingen, 

en op. eene kleine … proefneming , vin mijnen, 

moestuin „met „de zwaarfte en de ligfte kor 

rels, uit eenen hoop Tarwe, genomen, (dan 

die, “om dat ik er geene rijpe. Tarwe” van 
bekomen heb, maar voor een gedeelte gelukt 

is) komen de bijzonderheden, in welke ik, 

met de gemelde Schrijvers verfchille , mij min- 

der gewigug voor, als het gevolg, het welk 
ik Was 
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„uit beiderlei gevoelens, ten aanzien. van het 

gebrek in de Tarw-korrels, als eene oorzaak 

van het Brand-Koorn, kan worden afgeleid: 

naamlijk dat de middelen, welke men wil 

aanwenden, ter. voorkoming ‘van het Brand- 

Koorn, werken moeten «op. de zaad- Tarwe, 

en {trekken moeten om het zaai- graan te vers 

beteren, of die deelen toe te voegen, welke. 

in vele korrels-ontbreken, om ‘er eene vol- 

komene welgeftelde plant van te doen; voort: 

komen. 

Zoodanige. middelen, « welke cop de zaad- 

Tarwe werken, worden in het Uittrekzel op+ 

gegeven, bladz. 1o tot 16, en beftaan in het 

wasfchen der Tarwe, ende -mededeeling van 

de eigen{chappen van het zout, de ls 

en de kalk aan dezelve. 

Het voorfchrift der wijze van. bereiding der 

zaad - Tarwe, door den Burger Schortinghuis 

opgegeven, verfchilt van dat “van den Burger 

Paulus: maar beide voorfchriften hebben eene 

zaaklijke overeenkomst met die manier van 

bereiding, welke ik, bladz. 26, heb opgege- 

yen, en  genoegfaam bekend is. Het komt 

mij echter voor, dat, in het voorfchrift van 

Schortinghuis, -de maat van ‘het zout veel te 

gering is, om ’er eenen goeden uicflag van 
je mogen verwachten: Wanneer men de Tar 
& D 5 we. 
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we in,zout, falpeter, en kalkwater te weeken: 

zet, behoort het water gelijk > te “zijn — aan 

eene tamelijk fterke pekel, waar bij dan nog 

eene grootere maat kalk, en niet miader fäl- 

peter, behoort bijgevoegd te worden. Ik ben, 

niet gewoon mijne zaad- Tarwe op deze wijze 
te. bereiden; maar wanneer ik tot eene zoo= 

danige „manier van bereiding -een voorfchrift 

moest geven, zou ik, voor 4 zakken Tarwe, 

miet minder durven bepalen dan één fpint zout, 
één en een half fpint kalk, en één pond fal- 

peter, «en zoo «veel water, dat de Tarwe ’er 

vier vingeren’ onder ftaat. 
‚>Het voorfchrift van den Burger Paulus is; 

zoo het mij voorkomt, zeer veel beter: de. 

maat van het. zout is, wel is waar, gering, 

maar dit wordt vergoed door de groote -hoe- 

veelheid. kalk, welke, bij deze manier van, 

bereiding, hare zouten zeer wel aam de Tar- 

we kan mededeelen, zie bladz. re. 

‚De betere «uitwerking van die middel, zal 

ook de: reden zijn, dat de Burger Paulus. 
met meer vertrouwen van deze bereiding 

fpreckt, dan de Burger Schortinghuis van de 

zijne. Paulus zegt van zijn middel, de eer- 

fte en voornaamfte „oorzaak van het Braud- 
Koorn, de ‘befimetting, wordt daar. door zóó 

weggenomen, dat ’er geen nadeel meer van 

dat 
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“te wachten zij — Schortinghuis, daar en 
tegen, zegt, dat, niettegenftaande het gebruik 

van zijn middel, het Brand-Koorn nog {om- 
wijlen aanmerklijke fchade veroorzaakt; en dat 

diet door de ondervinding zoo zeker is, dat 

het niet kan in twijfel getrokken ken 

zie bladz, 13. 

Het middel door den Burger Pleijte, “ter 

bereiding van de zaad- Tarwe, opgegeven, ver- 

fchilt van de vorengenoemde daarin,- dat hij 

geen gemeen keuken- of zee-zout gebruikt, 

maar, in plaats daar van, door water -de 

zouten aftrekt, «of uitloogt uit de asch van 

boonen -ftroo, van eiken, olmen, esfchen; of 

ander hard hout, en uit de mest van hoen- 

ders en duiven; en, door de Tarwe onder 

deze loog te zetten, deze zouten, benevens 

de zoutew van den kalk, welke hij onder de 
loog mengt, aan de Tarwe mededeelt, ten 

einde het graan te verfterken, en krachten tot 

groei en vruchtbaarheid bij te zetten; en hij 

getuigt, dat hij, door het gebruik van dit 

middel, zedert eenige jaren volkomen ‘was 

bevrijd. gebleven van Brand-Koorn, zie bladz, 

15 van het Uittrekzel, 

Hoewel nu de Burger Schortinghuis deze 

middelen als onvoldoende befchouwt, gelijk 
ik reeds heb opgemerkt; en ín de laatfte af- 

dee- 
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deeling van het Uittrekzel door hem ftellig 

beweerd. wordt, dat zij van dien aart niee 

zijn, dat er het Brand- Koorn door kan wore 

den voorgekomen;, en hij het voor onwaars 

fchijnlijk houdt, dat ‘er immer een middel 

zal worden uitgevonden, om het Brand- Koorn 

geheel te overwinnen: om dat (zoo als hij 

zich, overeenkomttig zijne gevoelens, _aan- 

gaande de oorzaken van hect Brand- Koorn, 

uitdrukt ,) geene eindige voorzorgen toereiken- 

de zijn, om te verhoeden, dat ’er geene. ge- 

brekkige korrels onder. de zaai- Tarwe zijn, 

en nog. duizend andere. toevalligheden, die; 

naar zijn oordeel, oorzaak van. het Brand- 

Koorn zijn, door de groortfte: oplettenheid 

niet „kunnen verhinderd worden; — meene ik 

nogthans, en ben voor. mij. zelven, door 

eene langduurige ondervinding, en door mijne 

genomene Proeven, volkomen zeker, dat: het 

tegendeel waar is: “uit mijne Proeven, blijkt 

onwederfpreeklijk, dat de door mij gebezigde 

middelen van: dien aart zijn. 
Van het gewas in 1797, was de Proeve. No, 

1. En 2, zwart, en de Proeven No. 3., 4. en 

5. blank, Uit de vergelijking van de Proeve 

No. 1. en 2. blijkt wel, dar de -wasfching 
een weinig had toegebragt; maar de vergelij 

king van deze Proeven bewijst, dat de mid- 

; dee 
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delen, welke ik gebruikt had, en die de= 

zelfde zijn, als de door Schortinghuis opge- 

gevene, niet vólkomen aan. het oogmerk be- 

antweotden. Zulks wordt ook bewezen door 

de Proeven No. r. van het gewas van 1798; 

vergeleken met No. 4. 5. en 6, en nog 

fterker bewijs vinde ik daar voor in die van 

No. 2. en 4. 

Uit de Proeven No. 5. van het gewas in 

1797, en de Proeven No. 3. en 5., en voor- 

al die van No. 4. van het gewas in 17993 

blijkt overtuigend, dat de bereiding van de 

zaad- Tarwe, naaf het voorfchrifr van den 

Burger Pleijte, ook volkomen aan het oog- 

merk beantwoort, 

Het geen ik, volgetis bladz. 28, uiet mijne 

ondervinding, voor zeker hield, naamlijk, dat 

het zout het voornaamfte, zoo niet het eenig- 

fte middel is, ter voorkoming van het Brand- 

Koorn, is door mijne Proeven nog nader be= 

wezen: bij mijne onderfcheidene bereidingen 

bleef het zout altijd, om zoo te fpreken, 

het voornaamfte inmengzel; en mijne hoofd- 

bedoeling was altijd, om mijne te zaaijen 

Tarwe wèl met zout te doen doortrekken; 

en ik houde het als zeker, dat men het, om 

het bedoelde einde te bereiken, wel te fpaar- 

zaam kan gebruiken, maar dat een ruim gebruik 
nooit 
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nooit eenig nadeel zal toebrengen. Voorts 
houde ik het daar voor, dat een ruim gebruik 

van het zout noodzaaklijk is, wannéer het 

Land, her welk men bezaaijen moet, zeer nat 

iss, of ingeval men proeven. wilde nemen met 
het zaaijen van blaauwe Tarwe, 

Uit de Proeve No. 4, van den oogst van 

1798, blijkt, dat ‘het mengzel. van den Bur- 
ger Pleijte voldoende bevonden wordt, om 

het Brand- Koorn te weren. Maar de goede 

uiewerking van dit middel zal men desgelijks 

moeten toefchrijven’ aan de zouten, welke dit 

taiddel bevat. Ook wordt de falperer, ter we- 

ring van hee Brand- Koorn, nuttig bevonden: 

In meer kunstmatige bereidingen wordt zelfs 
aluin en vitriool gebruikt: (*) en het is 

waar. 

(@) Zie hier van een voorbeeld in het volgend 

voorfchrift. Men neemt, tot twee en een halven 

zak Tarwe, het zij blanke of" zwarte, een half 

pond witte vitriool, een pond aluin, een pond 

potasch, acht roode aarde koppen met zout, ed 

acht dito koppen grove kalk. Mer mengt dit al- 

les in eenen emmer of tobbe wel onder elkande- 

ren: de aluin, vitriool en _ potasch; te voren 

klein gemaakt zijnde. — Voorts doet men de ge- 

zegde Tarwe in een bak of kuip, die wel dist iss 

en mengt die middelen daar onder: men giet dan 

zoo veel water’ op de Tarwe;:-dat die wel door 
3 nat 5 
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waarfchijntijk,” dat ook nog vele andere zou- 

ten: dezelfde uitwerking zouden doen. 

Daar nu “het mengzel van Pleijte zouten 

bevact uit de: planten en uit den kalk; en zou- 

ten, en ‘andere der vruchtbaarheid bevorde- 

tende deelen, uit de mest van hoenders en 

duis 

nat, en maâr even dras is, en laat die zoo drie- 

maal vierentwintig uuren ftaan „ dezelve echter elken 

dag vijf of zesmalen wel omroerende: zij werdt 

dan uit den bak genomen, en is bekwaam om ge- 

zaaid te worden: Doch zoo men hierin, door nat 

weêr; of andere omftandigheden, wierde gehinderd, 

legt men, de Tarwe dun op een vloer of zolder: 

als dan kan dezelve nog wel veertien dagen goed, 

blijven; men kan ze daagliĳjks eens omzetten. 

Het graan, dat deze Tarwe voortbrengt, kan 

ééns onbereid gezaaid worden, en zal ook zui- 

ver blank graan voortbrengen, doch vervolgens 

niet meer. 

Een man van aäanzien, et liefhebber van den 

Landbouw, heeft dit middel, zelfs opde zwart, 

fte Tarwe, die hij bekomen kon, beproefd, en 

gebruikt hetzelve, in zijne boerderij, met het 

beste gevolg. Het heeft bij hem nog nooit ge- 

mist, aan. hef: oogmerk te beäntwoorden. — Hij 

had ’er, ter bevordering van den, Landbouw, een 

groot getal affchriften van medegedeeld aan on- 

derfcheidene Landbouwers; en, om het nog meer 

algemeen bekend te doen worden, heeft de Schrij= 

ver dezer Verhandeling zijne toeftemming ge= 

vraagd, en bekomen, om het elhier te plaatfens 
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duiven, is het middel zeker der vruchtbaart 

heid bevorderlijk; en dat het gemeene zout; 

en de zouten uit de kalk, op de zaai- Tarwe 

dezelfde werking doen, blijkt daar uit, dat 
het gemeche zout, en de zouten uit de kalk; 

gelijk vermogen hebben, met de zouten, wel- 

ke het mengzel van Pleijte bevat, en dient 

om de zaai- Tarwe te fterken; of, zoo als 

ik boven gezegd heb, ter vervulling van eên 
gebrek in het eerfte voedzel der plant, ‚ter 

voorkoming van eene onvolkomenheid, welke 
anders in de werktuiglijke deelen van fommige 

planten plaats gehad zou hebben; ten miínften 

wordt hier door ket gevoelen van den Burger 

Schortinghuis, dät, namelijk, het zout dienen 
zou, om dé korrels; welke Brand-Koorn 

zouden hebben voortgebragt, van derzelver 

kracht en vermogen, om te grocijen, te bes 

roven, zeer onwaarfchijnlijk. 

Ook vervalt hier door het gevoelen van 

den Burger Paulus, dát, nämelijk, zijne be- 

reiding van de zaad-Tarwe ftrekken zou, ter 
wegneming van de befimettende deelen, welke 
hij als de voornaamfte oorzaak van het Brand= 

Koorn befchouwt. 
Het is waar, dat de befinetting eene voor- 

dame oorzaak van het Brand-Koorn is: dit 

is mij duidelijk gebleken uit de Proeven 
Noi 
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No. 1. en 2, van het gewas in 1707: de 
blaauwe Tarwé; No. -2;, dië” ík blank -en 
rein gewasfchen had, was niet zoo fterk met 
Brand-Koofn: bezet, als No. -1.,: welke ik 
droog »had uitgezaaid, Maar ’er zijn zeker 
nog andere «oorzaken van het. Brand-Koorn: 
de blauwe Tarwe, welke: ik-tot mijne ‘proef 
neming -had- aangekocht, was voortgekomen 
van Tarwe, welke, „volgens een geloofwaar 
dig geruignis, zuiver blank was: — en deze 
Oorzaak kan alleen in de Tarwe zelve gele- 
gen Zijn, om dat'het middel,-waar. door het 
Brand-Koorn geweerd wordt; alleen op de 
zaad- Tarwe kan werken, en dat maar voot 
eenen zeer korten tijd. dl 

Zie daar, wAÁARDIGE MEDEBURGERS! 
mijne ondervindingen, over denkingen, en proe= 
ven, met derzelver uitkomften , ter beäntwoors 
ding van uwe vraag, aan het hoofd dezer 
Verhandeling geplaatst. | 

Ik beken, dat de eerprijs; dooft ulieder 
tirgeloofd, mij werkzaam heeft gemaakt: 
maar ik kan u tevens de oprechtfte verzeke- 
ting geven, dat de liefde tot de bevorde- 
ring van den Landbouw, en deszelfs bloei ; 
mijnen arbeid heeft beftuurd. Ik beú vol- 
komen bewust, dat ik niets in deze Vers 
handeling gefchreven heb; daa het gene ik, 
hk perr, | E _ door 
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door: mijne ondervinding en proeven, zeker 

weet, of door, redeneringen daar uit heb af- 
geleid, en ‘voor waarheid houde. Zoo ik 
gedwaald mogt hebben, zal dit alleen plaats 
kunnen hebben in de bepalingen. van. de oor- 
zaak van het Brand-Koorn, en van de wijze 
van’ werking der middelen, die ter “wering 

van het Brand- Koorn gebruikt worden: wel- 
ke {lukken wel betrekking hebben op eene 

meerdere volkomenheid van deze Verhande- 

ling: maar, daar het door proeven bewezen 

‘js, dat die middelen, welke in deze Verhan- 

deling zijn opgegeven, toereikende. zijn, om 

het Bränd- Koorn te weren, hebben zij weinig 

invloed op het, in de opgegevene vraag s 

‘voor den Landbouw bedoeld nut. 
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Js 'er eenig middel, om het Kram- en 
Mat-werk aan de zeedijken, het zif 
met daartoe gefchikte kruiden, heesters, 
of andere gewasfen, tusfchen hetzelve te 
Planten; het zij op eenige andere wijze, 
duurzamer, en tegen den flag van ’: zee- 
water meer befland te maken? 

Aan het welk de zilveren eerprijs, door 
het Zeeuwscu Genootfchap der Weten- 
fchappen, den dertienden van Wintermaand des 

jaars 1799, is toegewezen, 
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Js ’er eenig middel, om het Kram- en 

Mat-werk aan de zeedijken, het zij 

met daartoe gefchikte kruiden, heesters; 
of andere gewasfen, tusfchen hetzelve te 

planten; het zij op eenige andere wijze, 
duurzamer, en tegen den flag van ’t zee- 

water. meer befland te maken? 

DpookR 

ANDRIES SCHRAVER. 
’s Lands Infpecteur, wonende te Zierikzee, 

Onder de zinfpreuk: 

OM NUTTIG TE ZIJN 

SD 

Bi het overdenken dezer vraag, herinnerde 
ik mij, in het rode deels ode fiuk der Vere 

handelingen, uitgegeven door de Hollandfche 

Maatfchappije der Wetenfchappen te Haarlem, 

op bladz, 133 en volgg., gelezen te hebben 
E 3 eene 
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eene{ Werhândeling over het nuc der kruiákun- 

de, tot voordeel onzer Landen en Landgeno- 

ten, aangelegd door DAVID MEESE, &c- 

dagteekend,- Pranéker, /den 16 April 1763. 

In welke Verhandeling, onder anderen, 

wórdt aangeprezen het beplanten van de bui- 

terkantén der zeedijken’, “met esfchen= en 

populierboofnen, zee-alst enz: om daar door 

die dijken, tegen -harde: ffofmwinden, ‘en zwa- 
re waterftortingen, meer beftand te maken. 

Het Kwam mij zeer mooglijk voor, dat 
deze Verhandeling heet Zeeuwsch Gengotfckap 

aanleiding konde gegeven, hebben, om te vra- 

gen: … of ’er- geen gefchikte kruiden, hees- 

» ters, of andere gewasfen, tot verbetering 

»» der Kram-werken, tusfchen dezelve, en op 

» de buirenflanken der zeedijken konden wor- 

» den geplant, die daar aan eene meerdere 

»» geduurzaamheid, en —beftaanbaarheid tegen 

»„.den flag van ’t zeewater, zouden bijzet- 

2» ten?” Ji 

Doch, hoe het ook hier mede zij, het is 

zeker, dat den inhoud der gemelde Verhan- 

celing over het nut der kruidkunde, niet bui- 

ten alle betrekking is, met de vraag van het 
Zeeuwsch Genootfchap: en hierom zal ik de 

beäntwoording zoo inrichten, dat ik, in de 

eerfte plaats, zal onderzoeken, of het planten 

van 



OVER HET KRAM=- EN MAT-WERK. 7i 

van boomen in de buitenflanken der zeedij= 

ken, om die tegen harde ftormwinden, en 

zware waterftortingen, meer beftand te maken, 

mooglijk of raadzaam zijn zoude? 

Ten anderen, of 'er eenige gefchikte krui- 

den, heesters, of andere gewasfen, tusfchen 

de Mat- en Kram-werken, zouden kunnen 

worden geplant, om die Mat- en Kram- wers 

ken duurzamer, en tegen den flag van ’t zee- 

water meer beftand te maken? 

En ten derden, of die begeerde duurzaam 

heid, en bêftdanbaarheid der Mat- en Kram- 

werken, tegen den flag van *%t zeewâäter, op 

eenige andere wijze, zoude kunnen worden 

verkregen ? 
Wat het eeffte lid wan dit onderzoek aan- 

gaat, naamlijk of hect planten van boomen in 

de buitenflanken der zeedijken, om die te- 

gen harde ftormwinden, en zware waterftor- 

tingen, mieer beftand te maken, mooglijk of 

raadzaam Zijn zoude: het zal weinig moeite 

kosten, te betoogen, dat zulks in Zeeland 

geheel buiten de mooglijkheid niet alleen, 

maar ook niet raadzaam is. 

Het plariten van boomen op de buitenflan- 

ken der Zeeuwfche zeedijken, is geheel bui 
ten de mooglijkheid, om den aart der gron- 

den, waaruit die dijken doorgaans zijn aan- 

7 A ed ge- 
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gelegd, en opgevoerd; en die, uit hoofde 

van de onderfcheidene lagen, en beddingen, 

die, bij het uitgraven der dijksftoffe, in het 

dijksligchaam worden aangebragt; en in reden 

van de dieptens, die men, ter verkrijging van 

de noodige hoeveelheid, verplicht is uit te 

flaan, akijd zeer verfchillende ‘zijn: gelijk aan 

allen, die ooit dijken zagen maken, algemeen 

genoeg bekend is, | 

En hoewel ’er zeer vele goede en vrucht- 

bare gronden, in het veld dat tot een dijk 

uitgegraven wordt, voorhanden zijn; komen 

deze, te gelijk met de volftrekt onvruchtbare, 

zoodanig onregelmatig op de ftorten, dat, in 

ééne horizomdale doorfnede des dijks, allerhan- 

de foorten van gronden worden: aangetroffen, 

die den groei van alle foorten van geboomte 

nadeelig zouden zijn. shi | 

Welke onvermijdlijke zwarigheden, door 

den tijd, uitversfching ‚van ’t- regen- en 

fneeuwwater, verrotting van planten, en aan- 

houderide culture, aan binnenlandfche dijken 

wel veranderen; doch aan eigentlijk gezegde 

zeedijken nimmer veranderen kunnen, gemerkt 

deze, in de ongunftige faifoenen, dermate 

door’ den opflag der golven, en het overe 

waaijend zeewater, worden doorvochtigd, dat, 

zoo wel de binnen- als buitenflanken, tot het 

gs voort 
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voortbrengen van eenig houtgewas onbekwaam 

worden. 

En om dit te voldingen, behoef ik (lechts 

aan te voeren, dat de boomen der hoffteden, 

plantagien, en wegen, op een aanmerklijken 

afltand van zulke zeedijken, als tegen het wes- 

ten of noord-westen, gekeerd liggen, door 
dat overwaaijende zeewater. zoodanig in hun- 

nen groei worden verhinderd, dat die altijd 

een kwijnend aanzien hebben, nimmer goede 

boomen worden kunnen, en doorgaans, na 

verlaop van weinige jaren, op hunne wortels 

verdorren, en fterven. Zaken, te wel be- 

kend bij iederen Zeeuw, om ’er. meer bewij- 

zen van aan te voeren. 

Het is wel waar, dat er vele zeedijken 
zijn, die, tegen het oosten - of het zuiden 

gekeerd, zoo veel flag en omwaaijing. van 
zout water niet te lijden, hebben, als die, 

waar van zoo even gezegd is, Maar „deze 

dijken zijn, in evenredigheid van de mindere 

lijdingen, die zij behoeven te ondergaan, „ook 

zoo veel minder in hoogte en. dorferingen 

aangelegd. Weshalven boomen, door de win- 

den, zoo geweldig op die fteilere flanken 
zouden gefchud, en den grond daar door be- 

wogen en losgemaakt worden, dat, hoewel 

de wortels den flam nog overeind hielden, de 

Bles E 5 eer- 
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eerfte vloed, den losgewerkten grond van tus- 

fchen de wortels zoude uicfpoelen, den boom 

doen vallen; en, dac het ergst is, aan den 

volgenden vloed een losfen, doorwortelden;- 

‘én geforceerden dijkflank overlaten, die, daar 
goede Kram, en Mat-werken de krachten 

der golven nog konden. wederftaan, gewislijk 

zoude moeten bezwijken, en foms eene door- 

braak kunnen ten gevolge hebben. 

Trouwens, wie merkt de vergisfing niet 

van den Franêkerfechen kruidkundigen, als hij 

de esfchen- en populierboomen aanprijst, om 

de buitenflanken der zeedijken daar mede te 
beplanten, ten einde die tegen harde ftors 
men, en zware waterftorcingen, meer beftand 

te maken: hier toe zouden immers de boomen 

in het bevlocide gedeelte der buitenflanken 

moeten worden geplant; en wie zag in Zee- 

land ooit boomen in ’t zeewater groeijen? 

De Schrijver der kruidkundige Verhandeling 

zegt wel, „dat, volgens ingekomene berichten, 
» in Hitland, de witte en zwarte populieren 

» tegen het beloopen van * zeewater beftand 

» Zijns” doch. het ís een verbazend onder- 

fcheid, op de fteenklippen een enkelen zwak- 
ken populier te zien, die flechts nu en dan 

een zeng van de hoogfte zeeën behoeft uit te 

ftaan; of eem buitenflank van een zeedijk re- 
TU 
o 
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gulier met boomen te beplanten, die tweemaal 
in ieder etmaal met de wortels eenige voe= 

ten diep onder het zeewater vloeijen. Maar 

wat heeft men toch te doen met zulke in- 

gekomene berichten van den 6often graad Noor- 
derbreedte, daar het onmooglijke, in ieder 
der Zeeuwfche Eilanden, van zelve fpreekt? 

Wat zijn er in Walcheren niet vele ftreeken, 
daar geenerlei houtgewas tieren kan? Ook 

zijn 'er die, in het anders zoo boomrijk Zuid» 

beveland; en hoe vele uitgeftrektheid' is 'er 

miet in het Eiland Schouwen, daar men noch 
op hoffteden, noch aan wegen, noch in de 

velden, eenen enkelen heester zoude kunnen 

aankweken, al het welk uit de onoverkomee 

lijke ftrijdigheden, van den grond en het wa- 

ter, met de natuur en eigenfchappen der hout- 

gewasfen, wordt onmooglijk gemaakt. 

Het planten van geboomte aan zeedijken is 
ook niet raadzaam, om der nadeelige gevol- 

gen wille, die daar uit zouden kunnen ont: 

ftaan. id 
Een zeedijk wordt aangelegd, om de perse 

fing des waters, in deszelfs meest mooglijke 

hoogte niet alleen, maar ook om alle de 

wrijvingen van den ftroom, en de momencfla- 

gen van de golven, in allerhande richtingen, 

te wederftaan, 
k Dere 
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Derhalven moetuggodeen dijk worden faam- 

gefteld uit zulke ftoffen,: die zwaar, zoo na 

mooglijk, voor het water ondoordringbaar, en 

beftendig zijn; en die zich ligtlijk onderling 

kunnen vereenigen. Maar door een dijk met 

boomen te beplanten, brengt men te weeg, 

dat de wortels en vezels, die van den ftam 

af, en allerwegen heenkruipen, den dijks- 

grond fcheiden, dien geheel doorbreken en 

openmaken: want dat, gelijk formigen zeg- 

gen, de wortels en vezels den grond zouden 

ineendringen, is niet alzoo: zij befluiten den 

grond wel tegen het afrollen, doch maken 

dien niet vaster; en zoo lang de boomen ook 

hun voedzel door de wortels en vezels ont- 

fangen moeten, en deze weder zonnefchijn, 

lucht, vorst, fheeuw, en regen behoeven, 

zal de gunftige Natuur, door de eigenaartige 

werking der wortels en vezels zelve, altijd 

zorgen, dat de grond, boven, tusfchen, en 

nevens de wortels en vezels, eene bekwame 

losheid en poreusheid heeft, om die behoef? 

ten der Natuur te kunnen voldoen, 
En offchoon deze losheid en poreusheid 

des gronds, bij zulken, die niet genoeg bes 

kend zijn met de ware vereischtens der dij- 

ken, en de eigenfchappen van het water, dat 

tegen dezelve werkt, als van geene aangele- 

gen. 
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genheid mogt wofden befchouwd; is het tocht 

Zeker; dat de vergane wortels van boomer 

mede onder de voornaamfte en gemeente daft- 

leidende oorzaken, die het weêderftrevend vera 
mogen der dijken verzwakken; gebragt wor- 

den: (zie de rosde Rivierkundige ftelling, het 

zëe lid, van het Baraafsch Genootfchap der 

proefondervindelijke Wijsbegeerte, ‘te Rotter- 

dam,) eh zelfs oorzaken kunnen zijn van eer 

doorbraak, althans aan rivierdijken: (zie ver 
SEN’s Rivierkunde, ’t 4de Hoofdfluk; de sé 

Afdeeling, $ 6.) Derhalven is het planten 
van boomen dan zeedijken; om der gevolgen 

wille, alzins te ontraden. 

Nu ge ik ovér tot het tweêde lid der 

vraag: om te onderzoeken; * of ’er “ eenige 
gefchikte kruiden,- heesters, of andere gewas: 
fen, tusfchen de Kram- en Mat- werken zot- 

den kunnen worden geplant, omi dezelve duur- 
zamer; en’ tegen den flag van * zeewater 

meer beftand te maken? : 

De Schrijver der gemelde Verhandeling 
over het nut der kruidkunde zegt wel, dar 
de zee-alst,  zee- porcelein enz., nergens aû- 
ders dan aan zeedijken, en op derzelver {trans 

den, natuurlijk groeijen: en gevolglijk voor 

de. zoutheid van den grond, en het opftui: 

vend zeewater, beftand zijn; doch hierin zegt 

dig 
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die geleerde Schrijver te veel, en bewijst 

daar mede, dat hij nooit eenige Zeeuw{che 

binnenlanden, of. Zeeuw{che zeedijken, met 

opmerking, heeft bezigtigd; anders zoude hij 
de woorden wergens anders zekerlijk niet 

hebben gebruike: „vermits de zee-alst, vers 

fcheidene foorten van zee-porcelein, met ron- 

de, breede, en fimalle bladen, allerlei. zee- 

coraal , de .zee- weegbree, zee-alfem, zilver 

fchoon, _ wederdood, zee-fterrekruid, ‚zeer. 

muur enz. op zeer vele gronden binnendijks, 

in Zeeland, even, welig en natuurlijk, als op 

de zeedijken en ftranden, voortkomen: „doch 

deze, en meer andere, dergelijke, -gewasfen; 

kunnen: geene, de minfle „nuttigheid- aan de 

dijkagien. van, Zeeland te weeg brengen; al 

thans niet dienstbaar zijn, „om, tusfchen «de 

Kram »- werken. ter planten, ‚en: dezes ;daar door 
duurzamer ‚en tegen den flag. van zeewater 

meer beftand te maken: om de, volgende re- 

denen: j 

I. Welke kruiden en gewasfen ’er ook op 

de. buitenflanken „der … Zeeuwfche, zeedijken 

groeijen mogen; nimmer. wierd-’er één gevon- 
dens. dat „lager voorckwam, dan tot: hets merk 
der „ daaglijkfshe - zomervloeden : uitgezonderd 
de, klappers, of -nikker-tasfchen, … dat een 
eigenlijk zeegewas is, geen grond behoeft, 

en 
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en ’er ook niet in groeijen kans maar des- 

zelfs wortels alleen vestigt in fteenen, en op 

de, paal- en bermwerken, en nooit hooger 

groeit, dan tot het merk der, gewone, vloge 
den. Daar nu dit zeegewas ophoudt, ‘begin- 

nen, in den zomer, de bevorens genoemde 

kruiden en gewasfen, die volftrekt aarde: toe 
hun beftaan noodig hebben; en daar deze 
flechts tot aan het merk der daaglijkfche zo- 

mervloeden, en niet lager, kunnen voortkoe 

men; fpreekt het van zelve, dat zij geene 

nuttigheid, tot verfterking der Kram - werken, 

kunnen opleveren, vermits. de hoogere „deelen 
der dijkflanken, in den zomer, (den tijd, van 

den groei of van het aanzijn der. gemelde ‚ge 

wasfen;) geene verdere zeewering, dan tot 
het daaglijksch hoog, water, noodig hebben, 

Iemand die flechts nu en dan de buitens 

flanken der Zeeuwfche zeedijken bezoekt, en 

dezelve . maar oppervlakkig … gadeflaar, “zoude 
welligt dit. gezegde in twijttel trekken: ver» 

mits hij, tusfchen de Kram= werken,» (voorall 

_op zulke buicenflanken, , die. van het „zuide 

westen tot tegen het zuid-oosten … gekeerd 

liggen,). eene. menigte van de, genoemde, ger 
wasfen zoude. zien grocijen;… en daar uit 

foms. het. al te gunftig befluie opmaken, 

dat die wel deegliĳjk nuttig san de Krame 
Wei- 
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werken zouden kunnen zijn, of gemaakt wór- 
den. * Dan, dezulken moet ik onder de aan- 

dacht. brengen,” dat die’ Kram -werken (daat 
men. die gewasfen, als éen zouren grotid be- 
gerende, zoo gul en menigvuldig aantreft) in 
het zomerfaifoen niet meer behoeven: te -die- 

nen: gemerkt die Kram-werken tegen ândere, 

en reeds verlopen, fäifoenen waren aangelegd, 
zoo als uit de volgende reden nader blijken 

zal. Bed 
og: Dat geene kruiden, heesters, of andere 

gewasfen, tusfchen de Kram-werken kunner 

Worden geplant, “om dezelve duurzamer, ‘en 

tegen. den flag van ’ zeewater meer beftand 

te makers ontleene ik ùic het jäargètij’ waar- 

in. zoodanige kruiden, en’ gewasten, ‚die ges 

duutzaämheid en beftaanbaarkeid aan de Kram 

werken zouderi’ moeten bijzetten. | 
Eris ‘bereids aangetoond, dat die gewâsd 

fen niet -în het watêr kunnen voortkomen, en 

dus” behoeft ‘het geen’ bewijs, dat zij ’er ook 

niet in kunnen blijven beftaan. … Want «offchoorn 

zij op zoute gronden «welig groeïjens is ’er 
echter zoo veel onderfcheid tusfchen zouten 
grond, en zout water, als tusíchen de krui- 

den en gewasfen, die in den eerften groeijen: 

en tüsfchen de visfchen, die in het laatfte 
leven en ‘voorttclen. 

Maar 
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Maar op dar er geene bedenking överblijs 
ve, of er foms evenwel geen enkel kruidje 
was, dat met vrucht tusfchen de Kram - wers 

ken zoude kunnen worden aangekweekt: lette 

men alleenlijk op het „Jaargetij, waarin de 

Zeeuwfche zeedijken onder, de wintermat wor 

den gebragt. Dit gefchiede in. het najaar ; en 
op zulke plaacfen, daar veel meekrap worde 

geplant, meestal in de maand Augustus: om 

reden dat de tijd; waarin. de imee moet ge- 

dolven worden, mét def fen September in- 

valt, en vele handen noodig heeft. Doch op 

ändere plaatfen, daar de dijkers zich om den 
delftijd niet behoeven te haasten; wacht mèn 

met het leggen der wintermatteri ; tot in de 

maand September. Als dan moet ieder dijke 

houder, of dannemer van Kram- - werken Zijn 

aangékavelden, ‚of hem aanbefteedden dijk ; 

Önder de wintermat brengen; waar van de 

hoogte, die hij moet aanfteken ; bepaald is, 

of diend te zijn, volgens die hoogte; op 

welke de dijken, door de ftormvloeden ; in 

den winter, kunnen worden aangeflagen. En 

om de vloering va die wintermat egaal in 
het (prei te kunnen leggen, is elk dijker 

va zelve genoodzaakt, den grond als dan; 
van alle kruiden en gewasfen, die ’er de zo- 

„mer op deedt voortkomen; te zuiveren, 
4 DEE is Ë Daaf 
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Daar nu het oogmerk van dit bekrammen 
der dijken hoofdzaaklijk is, om dezelve te 
verdedigen tegen de aanvallen der ftórnivloe- 
den, en den aanflag der zee, in den nade- 
renden winter, waatin, om de kortere aanwe- 
zigheid der zon, en gevolglijke mindere warm- 
te der lucht en des gronds, langere en kou- 
dere nachten, en andere, nog erger wreed- 
heden van dat faifoen, geen kruiden of ge- 
wasfen, althans níet op de buitenflanken der 
Zeeuwfche zeedijken; kunnen voortkomen; 
En, om diezelfde nadeelige uicwerkzelen van 

het ‘winterfaifoen, nog veel minder tot be- 
fcherming der Kram-werken tusfchen dezelve 
kunnen worden ingeplant; — zoo zoude dit 
gedeelte der vfaag hier mede kunnen worden 
gehouden voor beän:woord. 

Edoch, daar ’er veelligt nog iemand ge- 
vonden wordt, die in het denkbeeld verkeert, 

dat, als men die kruiden en gewasfen, wel- 

ke, in het fomerfaifoen, tusfchen de Kram- 

werken opgroeijen, bij het fpreizel wan de 

Wintermat, niet had uïrgeroeid; maar behou- 

den, en op hunne wortels laten ftaan, dat 

deze dan, zeg ik, foms tot voordeel der 
Kram-werken zouden hebben kunnen verftrek- 
ken: zoo diene tot wederlegging van dat ge- 
voelen, dat ’er zeer vele plaatféen aan luwe 

dijk» 



OVER HET KRÁM- EN MAT“WERK. 8d 

dijkagien, en vooral aan binnenhavens in Zees 

land zijn, welke in het geheel niet worden 

bekrámd3 en die planten dus niet worden uitz 

geroeid, maar waar van de ondervinding leert; 

dat, na. den tweeden of. derden vloed, in 

September, die. de wortels van deze planten 

befpoelden, die planten enz. verflensten; op 

hunne: wortels ftierven,  etù -derzelver” aanzijn 
fpoedig verloren ging: hoe veel te meer 

zoude dus dit het lót van heesters; kruiden. 
en gewasfen. zijn moeten dan zulke dijkagien ; 

op welke de: flag der golven mert voller woes 
de aanvalt, de Kram-werken zelve opfldars 
de rijsbermeh forceerd;, paalkoofden uit der- 
zelver verband rukt, de zwaarfte fteenen op= 

waards jaagt, en de froefltée dijken doet 
fchúdden! En daar de Zeeuwen #00 dikwerf 
ondervonden, dat de allervastfte defenfive wer- 

ken. voor de winterftormen bezweken; kutinen 

zij nimmer op het denkbeeld vallen; om bij 

éen. voos kruidjes. teedere, plant; of zwakken 
heester; die naauwlijks tegen den aänval der 
winden beftand zijd; hulpmiddelen tegn. de 
vreeslijke. beukingen der golven te gëan Zzoe- 
ken! -Hier- mede meene ik genoegzam> tedes 
nen te hebben opgegeven, om te bewijzen ; 

dat ’er. geen kruiden; ‘heesters, of andere ge- 
Wasfen ;  tusfchen de. Mat- &a Kram: werkert 

N F a zods 
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zouden kunnen worden geplant,, om dië, 
Mat- en Kram-werken duurzamer, en tegen 
den flag van het zeewater meer beftänd te 
maken. 

En nu kome ik tot het derde en laarfte 

lid der vraag, om, naamlijk, te onderzoeken; 

of die begeerde duurzaamheid en beftaanbaar- 

heid der Mat- en Kram-werken, tegen den 

flag van het zeewater, op eenige andere wijze 

zoude kunnen worden verkregen? 
Het is algemeen genoeg bekend, dat men 

door. Kram- of Mat-werk Ct geen «eigenlijk 
hetzelfde is) niets anders bedoeld dan het 

bekleedzel van ftroo of riet, of van beide 

te famen, dat zoo doorgaans, en menigvul- 

dig, op de bevloeide flanken der Holland- 

fche, Zeeuwfche, en Vlaamfche zeedijken, 

bouten, nollen, fchorreboorden,. en kaden 

voorkomt: en dienen moet; om die gedeel- 

ten der zeeweringen, daar het over gebragt 

wordt, tegen de geweldige aanvallen der gol- 

ven, en het ongunftig jaargetij, te befcher- 

men. 

En ik vertrouw, dat het Zeeuwsch Ge- 

nootfchap met het woord duurzamer ook 
geen uitgeftrekter bedoeling heeft, dan voor 

dit faifoeh: dat gerekend wordt van half Sep= 

tember tot den volgenden voorjaarstijd, of 

k Maart, 
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Maart, foms ook ‚Mei, naar mate van de 

meerdere of mindere ftormen en vloeden, die 

een winter oplevert. Eene meerdere duure 

zaamheid: kan men toch van geene Kram- 

werken, “die” iets te lijden hebben, uit 
hoofde der ftoffen, (ftroo en riet) waar 

uit zij vervaardigd worden, met eenigen grond 

verwachten, 

Het is ‘echter maaf al te waar, dat zeer 

vele Kram-werken, en zelfs zulke, die op 

‘weinig flag van water liggen, die geduur- 
zaamheid . misfen, en fommigen dien halveh 

tijd niet uithouden maar met het minfte le- 
vendige water opvloeijen, of’ ontgronden , - dat 

altijd tot gewisfe fchaden’ van den eenen of 

anderen moet: uitloopen 3; ‘en veroorzaakt “wordt 

door” de- flegte hoedanigheid der materialen, 

waar “mede © gedijkt “is ;?*“20ó” als daar zijd, 

„oud vverlêgen- ‘riër, vof ‘dir met biezen, “en 

vandere „voor “het Kram ’- werk ondierftige  gé- 

“wasfen, onachtzäam opg ien of te grof. 

van”! ftengels ‘is, R 

„Uitlamdsch" ftroo, dat niet is gegleuid, òf 

„behöorlijk uitgefchud, en vol pluisgras, bocht- 

sftroo „of sander onkruid is, dat geen keest 

“heeft, en ligtlijk verrot. * 
Stroo, dat te zwaar gedorsfchen is, én daar 

«goor zijne veerkragt heeft verloten, en dus, 

F 3 niek 
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niet meer in flaat is, die aan de Kram-wer- 
ken bij te zetten, 

Stroo, dat, op de eene of andere wijze, 

verftikt of verbroeid is, en, behalven de veer- 

kragt, ook nog die noodzaaklijke taaiheid 
mist, om ‘er goede beugels van te kunnen 
draaijen 3 of dic, zoo als * vereischt, op het 

fpreizel in te vallen, en het pal aan den 
grond te trappen: daar deze en  foortgelijke 

gebreken in ‚de materialen plaats hebben, is 

het ontwijfelbaar. zeker, dat de duurzaamheid 
der Kram-werken verminderd wordt, “in even- 

redigheid dat den famenloop der gemelde ge- 
breken grooter is, 

Ik weet wel, dat 'er gevallen zijn kunnen, 

waarin men de materialen niet altijd zoodanig 

kan bekomen, als «tot het nut der Kram- 

werken, en den aart der defenfie, nodig is: 

dit kan, ten aanzien van het riet,» plaats grij- 

pen, door flecht gewas, ontijdige „overftroo- 
mingen der rietvelden, of zware befchadingen 

aan dezelve met ijsgang; ook kunnen. vele. re- 

gens in den oogsttijd, behalven meer ande- 
re toevallen, de eigenlijke deugd. van ’ ftroo,, 
voor de Kram-werken, ook aanmerklijk doen 

verminderen: dan het is even waarachtig , «dat 

de bekrompene omflandigheden van eenige, 

en de baatzucht van andere dijkers, doorgaans 
5 vee 
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vele flegte materialen op de dijken brengen; 

en daar door oorzaken zijn, niet alleen, van, 

de fpoedige ruïne der Kram-werken; maar, 

ook van grondverlies, of fchaadlijk verloop ,, 

in de buitenftanken der dijken; en het zoude, 

niet moeilijk zijn, te betoogen, dat, door 

& gebruik van flechte materialen, zeer vele, 

Kram-werken voor den tijd bezwijken, 

Men zoude alle deze nadeelen gemaklijk, 

kunnen uit den weg ruimen, met de handel-, 

wijze der directie van het Eiland Walcheren, 

omtrend dit ftuk, algemeen te maken, en al 

het glui en riet, tot ’s Lands Kram - werken 

benoodigd, zelve in te koopen, en aan de 

dijkers ter hand te doen ftellen, en niets ans 

ders aan te befteden, dan het vullen der pur- 

ten in- en den arbeidsloon, van, de Kram- 

werken, met. den jaarlijkfchen onderhoud van 

dien; terwijl de houders ‚van kaveldijken (daar 
die zijn) konden worden verplicht, al her 

glui en riet, tot het bekrammen en _onder- 

houden van de bun aangekavelde ftukken dijks, 

mede zelve te moeten bezorgen, ‚en aan hunne, 

dijkers niet meer te befteden, dan ‚her vullen 

der gaten, en den arbeidsloon van het be- 

krammen en het onderhouden van het Kram- 

werk, op hunne kavels. , 
En hier mede was het doorgaans bedrog 

F 4 an 
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van flegte materialen te leveren tot de Kram- 

werken , meerendeels, en zoo veel mooglijk , 

voorgekomen: immers aan zulke wateringen, 

daar de beftuurders in ‘de kennis der’ mate- 

rialen behoorlijk ervaren zijn, en gaarde hun- 

nen plicht betrachten: welke beide volftrekte 

vereischtens zijn, om den leveranciers condi- 

tien voor te flaan, die deugdlijk en uitvoer- 
baar zijn; en, zonder oogluiking, aan die 

corditien te doen beäntwoorden, zoo in den 

tijd van levering, de plaatfen waar, de wijze 

waar op » die levering zal” gefchieden ; de 

mâat, hoedanigheid, ‘en hoeveelheid der: ma- 

terialen; tijden en wijze ‘van betaling: om. 

trend welke laacfte poincten” vooral niets mag 

haperen, of de directien ‘verliezen beide cre- 
diet en kracht; en vallen al ras weder in die 

gebreken, welke zij,- met de besté oogmers 

ken, hadden gepoogd te vermijden. - 
Behalven de gebreken in de hoedanigheid 

der materialen, die men tot de Kram- werken 

inoet gebruiken, zijn ‘er nog een aantal _an- 

dere en veel ‘erger gebreken in de manief 

van derzelver ’ bewerking. 

Deze gebreken kan men verdelen in zul, 

nen n ad eh. 
1. Die geheel buiten schuld of. roedpen 

der dijkers plaats hebben. 
2. 
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o. Die door hun eigen toedoen en voors 

bedachtlijk veroorzaakt worden.” 
« De e@rfte foort, die geheel buiten de fchuld 
of het toedoen’ der dijkers’ plaats hebben, en 
de beftaanbaarheid der Kram-werken, tege 
den flag ‘van het zeewater, veel vig lesie 

skf < 
‚Al te fteile dijkflanken, daar op in 

moet worden. 

b. Gronden, die niet bekwaam zijn om il 

te krammen. 

c. Verflete, of kwalijk onderhoude, en on: 

digte rijswerken, boven welke de Kram= 

werken moeten worden gemaakt. 
a. Dat al te fteile dijkflanken de beftaan= 

baarheid der Kram- werken, tegen den ‘flag 

van het zeewater, verminderen moeten, ‘is Zoo 

duidlijk, dat het van ieder’ zal kunnen wor: 

den begrepen: ‚ want het is klaarblijklijk, ee 

zegt Mr. P. VAN BLEISWIJK; in zijne Nat 

tuur- en “Wiskundige Verhandelingen, over ‘het 

aanleggen en verfterken ‘van zeedijken, enz5j 

S reds dât het water, welk in eereê 

» ‚ waterpasfe freek op: den dijk aailoopt ent 

> tegen ‘denzelven aanbotst, ” als dan Zijrê 
» ganfche, kracht op denzelven niet zál Kut 

». nen oefenen, (dewijl deze’ ftreek ván Wer- 

p hai » ‘ten opzichte van'de glooijing, - als 

F 5 d een 



go A SCHRAVER, ANTWOORD 

2 

22 

een fchuins werkend vermogen kan en 

moet aangemerkt worden,) dus, vermits 

die ftreek, in deze betrekking, fchuins is, 

zal men dezelve dan in twee andere, even 

vermogende, werkingen moeten ontbinden ; 

waar van het eene loadlijnig op den rug, 

(dat is den buitenflank,) en het andere 
evenwijdig met denzelven is; en het blijkt 

uit de leer der famengeftelde beweging, 

dat de. gancfche kracht van. het water, 
dat op den dijk aanvalt, ftaat tot die 

kracht, waar - mede het tegen denzelven 

aanflaat, als de geheele lengte van den 

rug (buiten dorfering) ftaat tot de lood- 

lijnige hoogte van het water op den.dijk ;” 

en dezelve Auteur, zegt, in IN ri: „‚ hoe 

ps langer dan de helling (buiten dozfering) 

2 

2 

2 

27 

2 

9 

22 

p 

2 

gemaakt wordt terwijl de hoogte (des 

waters) dezelfde blijft, hoe kleiner óf ge- 

ringer hee vermogen van den aanflag des 

waters tegen,den dijk zal zijn: weshalven , 

zoo men een dijk, aan den zeekant, met 

eene zeer flauwe dorfering kan aanleggen, 

zal men hier mede, ten naasten bij, al 

het geweld der golven kunnen verbreken, 
of vernietigen, en 
BLEISWijk- brengt het voorbeeld van den 

Westkappelfchen dijk, ter bevestiging van zijn 
ge 
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gezegde, bij, dic een flaauwen afloop heeft 
ter lengte van 35 roeden, op eene hoogte 

van maar 3 roêden, en -dus met een hoek 

van «5 graden: om welke reden dezelve van 

eene ongemeene fterkte is, ven de golven, 

die” eene woedende zee (aldaar op de Kram- 

werken) „doet aanrollen, „zeer ‘veilig weder- 
ftaan kan, alzoo de gantfche, kracht, , met 

welke eene golf tegen een loodlijnigen dijk 
aanwerkt, flaat tot ‚die: kracht, waar iede 
dezelve „nu “tegen de voorgemelde glooijing 
saanborst, als-1oocoooo flaat tot. 871557, of, 
sten; naasten ‚(bij „>vals 23 tot 2, 

Zie ook, over. de verminderde werking des 
„waters óp, {chuinfche glooijingen, VELSENS 
‘Rivierkunde, het 1fe Hoofdftuk de 17de Bepâ- 

ding. Em de Rivierkundige {tellingen van bet 
acasc Genootfchap . der! proefondervindelijke 
Wijsbegeerte, te bi vgenal in bank exe: Aan 

ftelling. / 
Het is detinee een! ‘volfsdke wife 

om een dijk met Kram-werk te befchermen, 
dat de “buirenflank  eene-bekwame , dorferiag 
hebbe ; ten: einde de aanflagen, „der golven: op 
die dorfering « geleidlijk. kunten -oploopens 
hier: toe; moêt men ook, + zooveel: mwiar 
mooglijk. is, ‚zorgen, dat:’er „geen : verloop 
van grond in de fmeden der  buitenflgnken 

ont- 
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ontfla; en de zee tegen geene hoogtens, of 
andere fteile halzen, gebroken wordt: ver. 
mits deze. zeetergende gefteldheden,- die aan 
vele dijken gevonden worden, de allernadee- 
ligfte gevolgen achter zich flepen; welke door- 
gaans, doch ten onrechte, aan de-Kram= wer= 
„ken en de dijkers worden te last gelegd. „Hier 
in verdient de directie vän Walcheren allen 
lof, en derzelver dijkagien kunnen, voor. alle 
andere, ten voorbeeld verftrekken. 

Uit het gene van de nuttigheid der flaauwe 
dorferingen aan zeedijken is gezegd, kam men 

opmaken, dat, hoe flaauwer «die »dorferingen 

zijn, hoe ‘minder vermogens de aanflagen der 
golven ’er op kunnen oefenen, en hoe min- 
der dat de ‘Kram-werken ‘daar op te lijden 

hebben: maar men is niet:.overal in de ge- 

legenheid, ‘om zulke» flaauwe dorferingen. aan 
de: zeedijken te kunnen ‘geveny de1omftandig- 
heden van fommige localen maken dit ot 

anooglijk: gelijk „bij voorbeeld,’ in. het «on- 
gelukkige, en, “boven” alle ‘andere’ „Zeeuwfche 
‘Eilanden, met eigenlijk» gezegde zeedijken -be- 
zwaarde Schouwen,’ «daar «op de» meeste plaat- 

fen, waar gebrek aan .dorfering "is," dezelve 

niet buitenwaards kunnen worden: aangehaald, 
om dat de ‘voorgronden door vallen, dijkbra- 
ken, en geweldige flroomen zijn verflecen, 

2 en 
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en daaglijks meer en meer afflijten; en om 
die behoorlijke dorferingen aldaär, door het 

agrerovertrekken der dijken, te formeren, is 

even bezwaarlijk, om dat alle de binnengron= 
den,” tot eene aanmerklijken afftand lands- 
waards, bij het leggen van eene menigte lange 

en zware inlaag- of flaperdijken, zijn uitges 
roofd. 

Komen nu, bij allé die ongunftige gefteld- 
heden eener dijkagie, dan nog de flegte hoes 

danigheid en -het bedrog der materialen, en 

_ eene verkeerde behandeling der Kram - werken ; 

dan zeker moet men fidderen op het denk- 

beeld. van eenen naderenden winter! Maar 

bok tevens. het Zeeuwsch Genootfchap dank- 

baar zegenen; dat het naar middelen zoekt; 
die de Kram-werken duurzamer, en tegen 
den flag van het zeewater meer beftand kuns 

nen maken. 

b. Onder de gebreken, die buiten de fchuld 
en het toedoen der dijkers plaats hebben, en 

de duurzaamheid en beftaanbaarheid der Kram = 

werken, tegen den flag van het zeewater, nd- 

deelig zijn, bragt ik ook de gronden, dies 
uit eigener aart, niet bekwaam zijn om te 
bekrammen. 

Alle foorten van zandgronden, die het wá- 

ter gretig opflurpen, zich daar door ligtlijk 

la- 
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latên verplaatfen, en tusfchen de- Kram - werken 

viedrijven; derrijgronden, als “te los; ‘te 
fpongieus, ligdijk afbrekende, en het. ftroo 

en riet, tot het Kram- werk, verbroeijende;, 

zijn, uit eigener adrt, miet gefchikt; om een 

duurzaam, en, tegen den flag van het zeewas 
ter, beftendig Kramwerk te kunnen dragen. 
En het gebeurt niet zelden, dac fommige 

dijksbeftuurers de dijkers en kramwerkers hier 

omtrend eene fchuld aanwrijven, die zij, met 

wat meer ervaring in kunne posten, zekerlijk 

op den aart der gronden zouden hebben toe- 

gepast. 

Men moet derhalven, wil men op de 
Kram-werken. veilig kunnen afgaan, geene 
gronden daar mede befchertmen, die of te 

zandig, of te derrijachtúg bevonden. worden: 
maar foortgelijke gronden, bevorens men die 

bekramt, met een kleipleister, van ten mins 

ften één voet dik, overtrekken, gelijk men 

hier van een voorbeeld vindt in den West- 

kappelfchen dijk, die, op deszelfs breeden 

buitenflank, nagenoeg geheel met Kram- werk 
worde befchermd;. fchoon diet ontzachlijk dijk= 

monfter grootendeels niet anders is, als een. 

geäpplaneerden duin aan de zeezijde, met 

eene kleilaag over het gulle zand gedekt, ens 

hoewel vlak gekeerd tegen alle. mooglijk zee= 

8e 
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geweld, tot heden het veilig bolwerk voor 

het Eiland Walcheren gebleven is. Zie ’er 

over den tegenwoordigen flaac van Zeeland; 

ade deel, bladz. 258 tot 26r. 

Men moet, alvorens men derrijgronden met 
eene kleilaag bekleedt, den derrij aan de op- 
pervlakte eerst ruw maken, en ’er een ge- 

noegzaam aantal putten in graven, van ééne 

voet vierkant, en ook zoo diep, óm de aan- 

fluiting van de op te brengene klei fecuur 
te maken: en dan is het phijfisch zeker, en 

door de ondervinding allerwegen bevestigd, 
dac men daar op Kram-werken leggen kan, 

die duurzaam, en tegen den flag van het zee- 
water beftand zijn zullen. 

c. Verflete; kwalijk onderhoude, én on- 

digte rijswerken, maken het, zelfs met de 
deugdlijkfte materialen en beste dijkers, on- 
mooglijk; om de Kram - wêrken ; die boven 

zulke rijswerken gemaakt worden, de noodige 
duurzaamheid en beftendigheid, tegen den flag 
vanhet zeewater, te doer verkrijgen. 

De feden daar van is klaar: want daar 
zulke rijswerken de golven, die in het rijs- 
werk vallen, wegens deszelfs flegte zamenftel- 

ling, niet wederftaan of beletten kunnen, ‘dat 
Een gedeelte der golven, tusfchen het rijs 
door, met eene zekere behoude felheid en 

ver= 
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vermogen, tot het verplaatfen der gronden; 
op de zate der rijswerken doordringt, die 
telkens uicholt, en van onderfteuning berooft; 

tot dat het water, met een allengs. aanwas- 

fend vermogen, (dat toeneemt, in teden van 
de beroving des gronds uit de rijswerken, de 

hoogte van het water, en de levendigheid der 

golven ) het bovenst deel, of het flot der 

rijswerken, heeft geforceerd, en dus het 

Kram-werk vah onderen op aantast: fpreekt 

het van zelve, dat de onderfte beugels van 

het Kram-werk, te gelijk met het bovendeel 

van het rijswerk, A orden ontgrond, en de gol- 

ven nu, in vrijen loop, en volle kracht, een 

fteilen kant aantreffen; en die fchielijker ver- 
nielen, naar mate de gronden, onder ‘het 

Kram-werk, minder gefchikt zijn, tot het 
bieden van wederftand aan den flag der zee. 

En daat de allerbeste gronden door- uithole 
ling worden verzwakt ; en, door de krachten: 

van het aanvliegend water, het zij bij wijze 
van oppersfing, het zij bij wijze van neder- 

drukking, telkens worden ontkrachtigd, en 
moeten verliezen, en hier door veelijds. ver- 

bazende fchadens. aan. de Kram-werken niet 

alleen, maar ook aan het ligchaam der dijken 

worden veroorzaakt; en doorgaans in faifoe- 

hen, die, het zij door voortduurende of here 
haal» 
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häalde ‘ftormen, hooge. vloedens, zwarè. zeeën; 

onbruikbdte „wegen; gebrek aan. hoodige ma- 

terialen; felle-vorst enz.j-- geer zoo. fpoedig 

herftel toelaten; als het gevaär vòrdert; en 

hier door welligt de Zaak, ter kwaadften. kees 

ren, en eene complete tuïne-ván den dijk 

ten gevolge hebben kunneú, oni- dat Zo0,1wel 

het \kijsteeik: vari! onderen; „als het Kram- 

werk boven’ op -de dorfering; is, vernields 

roet îèder; die zulké-aangdät;. met de, uiter- 

fte naauwkeurigkeid zorg dragen; dat, alle.rijss 
werken -deugdlijk gefloten ven digt gelegd zijn; 
dan zal het Kram- werk; boven die werken 

liggende; _geduurzaam; el (tégen … den. flag, 
van het zeewater beftand kunnen zijnjsen de 

anders verre » bitziende -rampén ‚en _ fchaden; 
die uit flegte en ondigte -tijswerken: hare 
Gotzaken hebben’ seer worderi voorge: 
komen: 

Wat nù het tweede bodes Beheeke dans 
gaats zijnde zulkens die door het è eigen” toef 

doen der dijkerss ‘ eri voorbédagrlijk vän hetis 
in de wijze van bewerking der -Krauf- wer= 
ken5 ‘plaatshebben; deze „wotden', Cbehalven 

in de flegte hoedanigheid „der (materialen ‚200 
als reêds isvvafgehandêld) “gepleegd: zoetked 

a. Inde flégte. wijze, waar op zij uitgeflage 
\_« pütten,“(in Walcheren kuisen genoetnd;) 
L. Deer; G or 
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«=iessof het verlooplvin-de. dijksflanken ‚die 
“Gog bekrammen moeten, aanvalletts 

bn, hee: nietvsgenoeg. opzuiveren: van’ den 
fo _:grond; die bekramd.: moet: worden: 

eo Ine Bee ariet behoorlijk danfteken, vande, tee 

Nh ddr dijkerwii or 

Buit heu verkeerd, leggen: van! dt ‘fpreizel, vof 

midde svloeting vamscher Kram -Averk., 
eol Jarchettinietz:genoeg voerem vanvode mats 

toi of, het: tordumsdeggen: van het! fpreizel, 
Livlm!her Fekemprvan ster zwakke; téweinige’s 

Gl en” (nler genoeg : en amd en re 
Trovgelsibop ded vloeting.- : 3 

gel kn het miet: df genoeg anker van de 

ob nshalzein momtud | 8 Vo ge 

brslgodte men “hiertoe ook kunne, brengen 
oid Hevlontijdig krdbimens, age : 
-oMoest ik nuwveent! werhandeling “fchri ehs van 

de oogmerken waar mede; de „middelen, doof 

welkes-en--dermanief waarsops! de -dijkers 

het: bedrog so tenonadeele vande: duurzaamheid 
enodbeftaanbadrheid-‘sder, Kram-wetken,, tegen 

gen” flag: van't zeewater,’ plegensuit, te. voer 

fen yen) de listige spractijken „> met;-welke #Zij 

der gaede „i- doeh zoän allé die, krönkelingen des 

bedrogs, onervârene (beffuurers pogen „te. miss 

beiden, „en daadlijk: vmisleiden „dan -was.: hier 
Een-“‘onuitputlijke voorraad: maar „even zulk 

° _ ecn 
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een geduld. ‘wierd ‘erv vereischt, om „die. el, 
lendige taak “af te: werken: „en: ik’ verbeelde 
mij, „hete Zeeuwsch» Genootfchap te. zullert 

vervelen; ‘met een verhaal, vol. laägheid erì 

kwade “trouw: en zal des. liever. een, aange- 

wamer . weg infldan, met de; befchrijving var 

de “wijze en de middelen, om een, Kram- 
werk. te» vervaardigen „…: dat „-o vari. alle, „die 
moedwillige mishandelingen bevrijd, eene ‚duùr= 

zaämheids: ens‘ beftendigheid ‚tegen -den, {ag 

van hetmzeewater , hebben zal; „zoo als „men 

uit vden aart, eh het ‘oogmerk van het „werk 
zelver:kan: werwachteit,. 

In deze befchrijving: zal: ik de; opgive deë 
deelenijs waarin. die ‚gebreken: plaats hebben 

naar sdes vorige. orde volgen; ‚en- 

za. „De-flechte wijze „waar „op; ditge dagehd 

putten, en het ordinair verloop vin de: dijk 

ae worden. herfteld „poogen; tes verbete: 

Eemsio” oliojk sf IG IST, ai 

„Wies onzer; die dei Bemend : der Noordzee 
bewonen» iser, die geene geduchte. proeven 

heeft ‚gezien van «het vreeslijk vermogen der 
golven.y-en het verbrijzelen’, van, zulke wers 
ken evanewelke «der ijzere, hand. des tijds, zon- 
der dat: vermogen;. nog veen -fchakel van cede 

wen de vernieling: ontzegd. fcheen ! en derhal= 

ven begrijpe» men »ligtlijk ,- datde ‚ruggen, der 

Ù G 2 zees 
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zeedijken, hoe ftevig van grond, én hoe 
deugdlijk’ bekramd;- door: alle de. beukingen 
der “golven, die ’er, de winterftormen op 
deden aankomen, altoos eenige van derzelver 

deelen: verliezen, en foms aanmerklijke gaten 
daar uit kunnen „weggeflagen worden, die 

men, om de vorengemelde gevolgen te ont: 
gaan, zoo fpoedig mooglijk moet doen hers 
tellen, fer zi 

Die guén Zoo terftond weder tef voller 
farde te brengen, is niee altijd”-mooglijk; 

om de opgegevene beletzelen” van fommige 

faifoenen; ook niet altijd raadzaam: om dar 

men niet altijd zulke ftoffe, als‘tot die vul- 

ling wordt vereischt; bij de hand heeft, en 
het werk, zoo versch gevuld, ook niet vast 

Efi flevig genoeg zotide. zijn, om ’er behoor. 
lijk ij te kunnen krammen, 

Men herftelt, om die redenen; zulke ga- 
ten ’t best, met provifioneel de fteile kanten 

van het gat flaauw bij te vlakken, en zoo 
geleidlijk voor de zee te leggen, als moog- 
lijk îs; hier bij voornaamlijk in hect oog 

houdende, dat die zijden van het gat, daa 

de zwaarfte aanflagen der zee op te wachten 

zijn; het vlakfte worden afgewerkt: waar na 
men het opgereede werk bekramt, en. met 

horden daar over beflaat, om de nieuw ge- 

leg- 
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legde mat alzoo voor de zwaarfte flagen der 

zee te dekken. 

De winter verftreken, en een gunftiger fàí- 

foen daar zijnde, moet men de volkomene 

herftelling van zulke gaten ondernemen; die 

eerst van de provifionele wering ontblooten; de 

afgevlakte kanten, en den bodem van her 

gat, een weinig omkervenz en dan met goe- 

de klei, “of fchorgrond, die zwaar, gelijk- 

foortig, en voor het water, zoo na moog- 

lijk, ondoordringbaar is, met dunne lagen, 

fijn gefcherft, en {lijf aangetrapt, zoo hoog 

vullen boven het oude wederzijdfche dijkfteal, 

als men gist, dat de ineenzakking of krim- 

ping der ingebragte vulftoffe zal bedragen, 

en bet dan bekrammen voor den zomer, op 

dat alles, tegen dat de wintermat er op 

moet worden gebragt, de noodige vastigheid 

zoude hebben verkregen. 
Men moer, bij dergelijke bewerkingen, 

altijd een vertrouwd opzicht ftellen, ten einde 

voor te komen, dat, gelijk men wel eens te 

laat ontdekt, geen geftolen rijs, gaarden, fta- 

ken, ftroo, riet, vaak, of vloeimerk, door 

de dijkers, in die gaten worden geftoptr, ecn 

flechts zoo veel aarde 'er opgebragt, dat zi 
met de kramfpa het bedrog niet kunnen aane 

fteken. Want alle dergelijke ftoffen kunnen 

de G 3 zich 
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zich nooit met het'dijkftaal vereenigen „zijn 

foortlijk ligter dan het water, en loopen ge- 

vaar,.-bij. de eerfte. felle. ftorm, „weder op te 

barften; «en zoo dit al niet gebeurd, de ver- 

rotting en ontbinding van derzelver deelen 

doet dergelijke vulzels altijd fchiclijk” zakken, 
formeert laagtens in de-dorfering, eu het tel-_ 
kens daar op komend zeewater veroorzaakt, 

op zulke plaatfen, de, zoogenaamde fistuls of 

lekken, die hoogstnadeelig aan een dijk’ kun- 
nen worden, 

Wat nu het minder verloop van. grond in 

de dorferingen aangaat: hier omtrend moet 

men acht geven, dat de dijkers ’er geet 

vuilnis inbrengen, gelijk vloeimerk, planten 

van den dijk, zend, fchulpen, of dergelijke 

onbekwame en fchaadlijke ftoffen; ook. geen 

dijk met dijk maken, dat is, door het bij- 

efenen van het, ter wederzijde liggende, 

vaste dijkftaal, het verloop minder zichtbaar 

maken: of den dijk, ter plaatfe van het 

RL. zoo onbetaamlijk diep omfpitten, 

om den grond te ligten, dat het verloop 

fchijnbaar verholpen is: maar men moet de 

dijkers, daar het verloop is, den grond 3 à 4 
duimen doen roeren, en dan genoegzaam met 

goeden grond doen aanvullen; en dus zors, 

gen, dat, vóór de Zomermat 'er over komt, 

| de 
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de dijken "ter voller aarde „en onder de lijn 

zijn gebragt,. om, zoo doende, de dorfering 

glad te houden, zonder putten, of hoogtens, 

en fteile kanten, en de zee een gemaklijken 
loop. over dezelve te geven, ten: einde van 
de Kram-werken die “duurzaamheid en be- 

ftaanbaarheid, tegen den flag “der golven, te 

kunnen verwachten, waar “toe deze foort. van 

befcherming is ingericht, 

bh. Het opzuiveren van: den. grond. 
«Men» moet,’ alvoreùs eenigen grond met 

gene nieuwe mat te dekken, die prompt doen 

zuiveren van de oude mat; en ‘alle oude 

beugels laten affteken, en buiten het werk 

vernielen: want deze oude nesten verhinderen 

piet alleen het leggen van eene egale en 

digte vloering; maar de dijkers misbruiken die 

vrilnis, om de laagtens, en het verloop, in 

hunne dijken, op te hoogen; en, dat nog 

veel flechter is, zij vullen de vloering van 

het Kram-werk, op eene listige wijze, met 

die verrotte overblijfzels der oude mat ops 

en geven zoo aan de nieuwe vloering eene 
fchijnbare zwaarte, die dezelve echter” niet 

heeft, en- op deze bedrieglijke wijze ontgaan 

de rdijkers veen - gedeelte der kosten, door het 

fparen, ‘of minder verwerken, van glui ven 

tiet, « tor ongelooflijk. nadeel aan de geduur 

G 4 zaam 
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zaamheid en beftendigheid der Kram - werken, 
tegen den flag van het zeewater. 

Ook moeten alle foorten van gewasfen, die 

ter plaatfe van het Kram-werk ‘ groeijen, 
worden uitgefteken;s derzelver wortels maken 
den grond los en open, en kweeken wormch 
in den dijk3 en de bladen vangen, bij de 

regens, te veel versch water op, dat den 
dijk, buiten noodzaak, nat houdt, en hets 

Kram-werk, althans de beugels, door de 

weekheid van grond, doet uitrijzen, en, on- 

der die gewasfen, ligtijk tot verrotting doet 
overgaan, regtsftreeks Btijdis met Het oogmerk 

der Kram- werken. 

c. Het niet behoorlijk aanfteken van de 

tee der dijken. B ti | 

Met moet dit aanfteken der tee nooit aan 

de dijkers overlaten: maar zelve dat ter deeg 

bepalen; en daar bij letten op de hoeveelheid 

en den aart der gronden, die men, tegen de 

dijkvoeten, op den vooroever vindt liggen.’ 

Is dat zand, of losfe opgeworpe {lib, dan 
moet de mat zoo laag afgewerkt worden, dat 
die ten minften één woet diep in den vasten 
oever wordt ingekield: ‘op. dat de kabbeling 
van het water den grond niet van onder de 

mat uitlokke, en zoo de tee, van tijd tot 

tijd, doe inkrimpen, en den dijkvoet verftei- 
len ; 
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len; gelijk dit aan de meestedijken, die tot 

aan den, oever bekramd ‚zijn, tot. groot nadeel 

en verzwakking der Kram-werken, wordt on- 

dervonden, 

De nuttigheid. en noodzaaklijkheid van dit 

inkielen, is blijkbaar: want als de mat (ge- 

lijk de kwade gewoonte fchijnt gewettigd te 

hebben) flechts tot op den vooroever wordt 

aangefteken, en de losfe flib, of het op- 

gegaarde zand, bij levendig water, van de 

tee worden verplaatst, dan is de dijkvoet 

kaal, en zonder eenige defenfiez en de aan- 

flag des waters tast, in die gevallen, onmid, 

lijk den blooten grond aan, die fpoedig is 

verfleten, en het Kram-werk daar door aan 

gewisfe ontgronding, en‚ door deze, weder 

aan opflag en losrukking onderworpen. Dus, 

met zoodanig eene inkieling maakt men het 

Kram-werk duurzamer, en beftand tegen den 

flag van het zeewater. 

En daar zeer veel aan het duurzame en 

beftaanbare van de Kram-werken, op de tee 

der dijken, gelegen ligt, aangezien dit de 

ware voet,’ en het flot der hooger liggende 

mat, uitmaken moet: is het ook allernood- 

zaaklijkst, alles, tot bedekking en verfterking 

daar van, in * werk te'ftellen; ten dien ein- 

de, is het plaatzen van eene enkele. laag. rijs- 

| | G 5 poss 
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bosfen, band op band, afgelegd, en met: de 
blezen ín den- vasten oever gekield,” en door 

een {lijven tuin, «van kloeke gaarden, digt 
gevlogten, kort nevens en langs de tee van 

het Kram- werk, een atlerheilzaamst middel. 

d. Het wèl of verkeerd leggen van het 

fpreizel, of de vloering onder de Kram - wers 

ken, heeft zulk eenen algemeenen invloed op 
derzelver meerdere of mindere geduurzaamheid 
en beftaanbaarheid tegen den flag van het 

zeewater, dat men zich niet genoeg kan ver- 

wonderen, hoe verouderde. gewoontens, of 
onkunde in de ware regelen der defenfie van 

zeedijken, door Kram-werken, aan vele 

plaatfen, tot nu toe verhinderd hebben, die 

regelen ín acht te nemen: niectegenftaande de 

geördende Natuur, in het hair der dicren, de 

vederen der vogelen, en de fechubben “der 

visfchen, ons- daar toe de fchoonfte en on- 
feilbaarfte voorbeelden aan de hand geeft, 

die, daar zij de eenvouwigfte menfchen heb- 
ben kunnen leeren; hoe’zij hunne woningen, 

tegen den nadeeligen indrang des- winds, en 

der verhevelingen, moesten dekken en bevrij- 

den, hunne’ koópwaren: beveiligen,” hunne 
kleederen. toeftellen,-en- aile behoeften “des 

devens pogen ‘vervuld te: krijgen; onze ver- 

lichte menfchen daar uit niet hebben kunnen 
lee- 
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deeren, ‘hoe «zij de Kram-werken, volgens 

geregelde wetten, moesten aanleggen en vol- 

maken, om ‚geduurzaam en beftand tegen den 

flag “van het zeewater te zijn! … En het is die 

‚gunftige Natuur-sen hare wetten, die ik, in 
de befchrijving hoe men- het fpreizel, tot de 

vloering van een goed Kram-werk, leggen 

moet, zal volgen. 

Het vcornaamfte dat hier toe in aanmerking 

komt, is de ftrekking des dijks, die men 

moet  bekrammen, met betrekking tot de 

dtormftreken, die ’er de golven, met het 

„meeste geweld, op aanftuwen. En om dit 

wèl tedoen verftaan,- zal ik ’er twee voor- 

“beelden van opgeven. 

Eerfte voorbeeld, Laat een zeedijk geftrekt 

liggen oost en west; en de buitenflank, die 

men wil bekrammen, gekeerd zijn tegen het 
noorden: dan lijdt het geen bedenking, of de 

meeste en zwaarfte ftormen,. welke cp die 

flank. vallen kunnen, moet -mên verwachten 

van tusfchen het westen en het noorden, en 

deze ftormen maken; op onze kusten, en: in 
onze zeegaten, ook de allerhoogfte vloeden, 
De digtheid en vastigheid zijn voorname 

vereischten der Kram- werken: de eerfte, vom 

de gronden. te bewaren; en de andere, om 

den fag der zee te wederftaan, 
On- 
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Onder alle de vwerfchillende wijzen, op 
„welke men het fpreizel legt, is die wijze 

zekerlijk de beste, die het naast aan die ver- 

eischtens komt. En aan deze vereischtens 

komt men gewislijk het naaste, als men het 
fpreizel zoodanig legt, ‘dat de golven, in de 

opgegene richtingen, ‘er het gemaklijkst over 
heen loopen. En dit zullen zij doen, als 

ieder, dijker, op zijne verdeeling, met her 

leggen van het fpreize}, began van het oos- 

ten af‚ het glui geftrekt in de richting 
van den dijk, met de vezels of haireinden 
tegen het oosten, en de bouten of aardcin- 

den naar het westen; en zoo band voor 

band, gelijk de dijkers dit noemen, west- 

waards aan: het fpreizel die dikte gevende, 
welke de aart des werks, op die plaatfen, 

vereischt: want dan legt dit fpreizel op den 

buitenflank, even gelijk de fchubben op een 

visch; en de golven, die ’er, uit het westen 

en het noord- westen, op aanvallen, loopen 

meêgaande met de gefchubde lagen van het 

fpreizel, en in dezelfde richting met de ftrek- 

king van het glui of riet, daar het fpreizel 
uit vervaardigd is. Maar men verbeelde zich 

nu eene andere wijze, waar bij het fpreizel 

anders om is gelegd, dat is, van het westen 

naar het oosten: dan zullen de golven het 

fprei- 
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fpreizel altijd op deszelfs zwakfte einden tref. 

fen, éen bij die einden indringen: want het 

ligt tegen. den loopftreek der golven ge-. 

fchubd, ‘het kan dus niet zoo digt zijn, als 

het fpreizel naar. de opgegevene wijze, en ook 

zoo vast niet, om dat de golven altijd, bij 

de einden van dit fpreizel, indringen tot op 

den dijksgrond, de zwakke einden, ligtlijk 

verbreken kunnen, waar door «de gefteken 

beugels los worden, en het Kram- werk als 

dan uitrukt en opflaat. 

Of men verbeelde zich een. fpreizel, ‚ge= 

legd-in-de ftrekking van de dorfering „ dat iss 

met de haireinden naar de kruin, en met de 

bouten. naar de tee dês dijks gericht, : dan zal 

de loop der golven dit fpreizel rechthockig 

treffen, en, met deszelfs grootfte. vermogen; 

het fpreizel- aanvallen. En; behalven «het 

indringen des waters, tot op den grond der 

dorfering, nog „erger verwoestingen aanrechs 

ten: om dat, de golven, in ieder -ftroohalmtje „ 

een rechthoekigen tegenftand aantreffen, die 

zij zullen pogen uit den weg te ruimen. 
Derhalven befluire ik, dat de opgegevene 

wijze, om het fpreizel; tot de vloering ‘van 

het Kram-werk, in te richten naar de bes 

trekking; die de flrekking «des dijks, waar 

op het dienen moet, met de ftormftrekaú 

heeft ; 
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heeft, de. beste! em eenige ware tegek is; tot 

het leggen van hét fpreizel. 

„Pweede- voorbeeld; — Luaar ’er, eet andere 
zeedijk. zijn, geftrekt naar de: ftreken van het 

züiden en «het noorden, en «de: buitenflank „ 

dien men’ wil-bekrammen3 gekeerd: zijn tegen 
het westensridan is'<het ligtlijk veer berekenen 

däts.de meeste en “zwaarfte ftorimens” en de 

hoogfte vloedens. er. van het zuid- westen tot 

ket noord-westen: op “zullen aankomen. Wilde 

men nu het fpteizel op “dezen buitedflank „leg= 
gen, zoos als; ten! ‘aanziemocvan den flank, 
regens …het»-ncorden- bgekeerd,- “in het eerfte 
voorbeeld. ist bepaald 5 dan--zoude--men- juist 

vallen” in „alleirde enadeelige gefteldheden,” die 
hête verkeerdi- eggen «van: hèt: fpreizel onaf= 

{cheidbaar: volgens; maar hiefs“moet mert: hét 

fpreizel-getieedl anders leggen,:=met - betrekking 
tot dens-dijkz Achoon de regels; ‘waar nä 
mem: zich „-sbijs «het „leggen * van dit, fpreizel 4 
fchikt ; alweder-odezelfde aj, en altoos -de= 

zelfde „talijveries  bsafinogos - caytloosstont je 
En hetzijn:dezer regelen; «die ons- leeren ; 

heo fpreizel alhier nier te- leggen “in -dezélfde 
ftrekking met “den dijk, dat: is, vân- het zui- 

den naars-het shoorden, of van--het- noorden 

naar: het“ zuiden: =want- in deze beide geval. 

len ad de“ loop: der golven” het fpreizel 
zijde 
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zijdligs „aantasten: maar, men moet hier het 
fpreizel leggen in de ftrekking.van, de. dor, 
Leringen, „met, de, eerfte laag , beginnen van 

bovenshet Kram-werk af, of van. den. hoog- 

ten bandy,en zoo band voor band affpreiden 

totaan; de.tee….des. dijks, “op gelijke wijze, 

als‚in-„het veerfte. voorbeeld. is „gezegd: dan 
isde. loop: der. golven, zoo uit het zuid- 

westen ;…als uit het noord-westen; op gelijke 

wijze, tegen het ípreizel „gericht: echter akijd 

zóó, dat. de, golven,” mer de gefchubde lagen - 

van, het fpreizel. meÊgaande ; nooit tegen die 

lagen. inloopen „kunnen. | 

„En, de. ftormen uit het westen; die rechte 

frreeks. „op;.den, dijk waaijens jagen de golven 

altijd, in dezelfde richtingvan- het glui-of 

riet, -waar.„uit -het fpreizel, is gelegd; tegen 
de dorfering „op ,- en geleidlijk „over de ges 

fchubde lagen, die, in deze ftreeklijn, ends 

lings. worden. „aangevallen „en - dieshalven ;den 

grosften:, wederftands tegen. de: flagen der 
zee, … bieden; kunnen. nonaid 

Hoe: eenvoudig. deze regel, op. het leggen 
van het fpreizel,… tot vloering , „Onder „de 

Kram- werken; fommigen ook mag; voorkos 
men; kundigen zullen denzelven goedkeureits 

trOUWENS 4 zij: is ondeend: uit de werken en 
wetten der fchoone Natuur! en allergefchikest 

om 
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om de duurzaamheid en beftaanheid der Kram- 

werkef aanmierklijk te bevorfderén. 

e. Het. niet genoeg voeren van dé mat; of 

te dun leggen van het fpreizel, is mede ‘een 

Vrij algemeen gebrek aan: alle plaacfen;- daar 

de‘ dijkers ook de aanneming waft’ dé mate- 

rialen hebbên; ek het heeft mij tfenigmaal 
verwonderd,“ dât eenige ditectieh Hier’ omtrend 

Zoo onverfchillig zijn: deze onverfchilligheid 

kan” zekef niet ontftaan ùit moëdwillig plichts- 

verzin; maat moer het gevolg” zijn eéner 

wezenlijke -onktnde, van hetgeen de. waré 
beftendigheid der Kram- werken” üittmaakt;, en 

daf is; naast de behoorlijke leging van het 
fpreizèl; > zeer zeker het geven var de nod- 
dige dikte aan ‘hetzelve: 

Men. wil hief mede tiet te kennefi geven; 

als of dic fpreizel “ender - àlle foorten van 

Kram-werken, even dik. moest worden 'ge- 
legd; want dac-was- eene” nutlooze- verkwisting 

van materialen aängepreekt: neen; dijkeri’ die 
binnen gaats liggen, «en zulken; welker 
buitenflanken tegen het oosten of Züdén ge- 
keerd zijn, kunnen gemaklijk volftäan met 

een fpreizel, dat, wel aangefteken; op de 

doorfnede, tusfchen de regels, 1% duimen 

dikte heeft; mits het-op de hoeken ‘en uit- 

fleekzels der dijken, daar de zee altijd «het 
meest 
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meest opwerkte; en zoó, naar evenredigheid’ varì 

den ‘minder ‘of meerder geweldigen ’warerflag;, 

die het Kram-werk moet uitftaan, iets minder 

of meerder worde opgevoerd: maar nergeús, 

‘hoe gemaklijk men een dijk ook vooronderftele 

te liggen, mag het fpreïzel zóó dun en mas 

ger zijn, dat ‘er de oude mat, en veel min- 

der dat ’er de bloore grond va de dorfering 
door zigtbaar is, gelijk ’er zoodanige plaat- 
fen, Zelfs aan wezenlijke zeedijken ; maat al 

* te veel gevoriden worden, tot grootë afbfeuk 

van de ‘digtheid et vastigheid der anders zod 
nuttige Kram - werker; 

Ik Zal mijne gedáchten over de zwaarte 

van het fpteizel openleggen, en een regel 
opgeven, die hief in altijd tot een voorbeeld 

dienen kan: zij is deze volgeride: 

Alle de düurzaämheid en de beftaänbäartieid 

der Kram-werken, tegen dert flag van het 
zeewater, hangt af van de veerkracht der 
mat. Daar het nu zeker is; dat de veerkrack- 
ten van vele flroohalmen; op den änderen ge- 

degd;* en de hoeveelheid der veerkracht tel- 
kens vermeerdert; in die rèdens; dat de veer- 
kfachtige deelen vefmêerderd worden: zal 
het ‘geen Verder bewijs behoeven; of zulke 
khen - =werkens ‘die de kloekfte voeringen hebs 
ben; bezitten ook de- meeste veërkracht,, 
L beer H | Naaf 
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Maar hoe veel moeten die veerkrachtige 
deelen vermeerderd worden, om tegen het 
meest mooglijk water-geweld, dat op de zee- 
dijken aanvalt, beftand te kunnen zijn? 

Hier op zal ik, na vooronderfteld te heb- 
ben, dat de zeedijk eene bekwame dorfering 
heeft, uiet goede ftoffe beftaatr, en de mate- 
rialen deugdlijk zijn, met een proefondervind- 
lijk bewijs, antwoorden. 

Laat. ons, uit alle bekende Kram-werken, 

zoodanige kiezen,, die de allergeweldigfte aan- 

lagen der zee te lijden hebben: deze vinden 

wij, buiten tegenfpraak, in de zoogenaamde 

zuidenollen, aan ’t einde wan den Westkappel- 

fchen ‚dijk. Op deze nollen wordt ook zoo 

vast en in orde gekramd, dat men te vergeefs 
ergens naar een beter voorbeeld zoude omzien: 

fchoon het fpreizel, na door de beugels aan- 

gefteken te zijn, op de doorfnede, niet meer 

dan drie duimen dikte heeft. Zie daar nu een 

werk, dat alle geweld der zee te lijden 
heeft, en dat geweld ook wederftaac! En 
nu zal het niet meer bezwaarlijk zijn, voor 

iemand, die, bij eenige theorie, ook een 

middenmartige ondervindlijke kennis heeft, uit 
die opgegevene en voldoende zwarte van het 

fpreizel, op de zuid-nollen, zoo vele evenres 

digheden af te leiden, als men, op alle on- 
der- 
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derfcheidene „deelen eener dijkagie; kan noóë, 

dig hebben. 

Men moet zóodanige fpreizels echter „dé 

vereischte. zwaarte niet geven, op eene wille- 

keurige en ongeregelde wijze: maar de Jagen 

moetert- over den anderen dekken; of fchul- 

pen, zoo als reeds gezegd is, en hoe dun- 

ner die lagen worden gefpreid, telkens eer 
weinigje aftrekkende; om. de dikte gelijker té 
houden; des te beter voor het werk: immers3 

_hoe dunner lagen; hoe meerder overdekkin- 
gen men verkrijgen zal. Men moet ook de 
aftrekking der lagen altijd evenmatig doen; 
en de eene niet meerder aftrekken dan de 

andere3 of mien verzwakt die plaatfen, ‚waar. 
de meeste aftrekking vale. Ook moet, de 
voering, onder aan de tee; en in de nede 

der dijken, tot omtrend de hoogte van half 

vloed, altijd iets zwaarder worden gelegd, als 

boven aan de halzen; dat ieder ligtlijk, uic 

den aart der verdediging, zal kunnen op- 

aken; 
f. In het fteken van te zwakke; te wefs 

hige, en niet. genoeg gedraaide beugels eri 
regels op de vloering, heerscht hand een 

doorgaans gebrek... En aan zulke wateringen; 

daar de directien maar eênigermate toegeeflijlk 

fijn, fpelen de dijkers, hier mede, eene vers 
He ders 
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derflijke rol tegen de duurzaamheid en be 
átaanbaarheid der Kram-werken: “want ôm 
hun lui te fparen, nemen zij de pooten te 
zwak, “en om -te fpoediger van hun aange- 
nomen werk af te komen, fteken zij de beus 
gels te wijd, en verzuimen die te draaijen: 
en maken de verdelingen der regels te hoog 
uit‘ den anderen, en, dus doende, vermin- 
deren zij de marerialen en den arbeid, an- 
ders, tot het deugdliĳjk opmaken van hun 
aängenomen werk, vereischt; em daar dit 
gerekend wordt na de vierkante roeden dijks, 

in” hetzelve begrepen; valt, naar hunne mees 
ning, met dit bedrog, hun dubbeld voor- 
deel in- de hand, 

Daar ’er vele onder hun, welke dit lezen, 
zouden kunnen zijn, die geene gelegenheid 
hebben, om te kunnen weten, wat, in de 

taal der dijkers, een ftroo, een poote, een 

beugel, en een regel beteekenen; zal ik deze 

woorden iets nader verklaren. 

Het fpreizel, tot de vloering van het Kram- 

Werk, in orde gelegd zijnde, wordt dits 
met gluipooten, dwars over de vloerings 

aan den grond, of de dorfering des dijks, 

vastgefteken, met daar toe expres vervaar- 

digde werktuigen, flekers of kramfpaden ge- 

naamd; de greep glui, die de dijker daar 
toe 

he 



OVER HEP KRAM= EN MAT-WERK, IÌ7 

toe. telkens. gebruikt, en ‘die de dikte van 

Eén duim hebben moet, noemt hij. een ftroos 

en na die op het. hairëind dubbeld in dew 

grond. gefteken te hebben, noemt hij die 
poote; dan draait hij die poote, met der 
eene hand, één flag om4 en fteekt het boucr 

eind-in den grond, en dan noemt hij zijn 
ftroo, dat nu verfteken is, een beugels 

vervolgens vat hij weder een ander ftroog 
en fteekt dit in het gar van de tweede fleck , 

die den beugel formeerde, „en gaat zoo door, 

tot het einde van zijn. fpreizel, en deze op» 
volging der beugels, al t'einde, den anderen, 
noemt, hij, regel, En zoo menige doorgang 

beugels, als hij op, zijn. werk kramt, zoa 

menige rei regels, die. de afdeelingen „der 
beugels ‚zijn, telt, hij, Alle deze beugele 
valt de .dijker, met den buik, welke hijs 

totdat einde, met cene ijzere kramlap voor- 
ziet, ‚opde kramfpade, inden grond, tot 
de „diepte ‚van … vijf. duimen, en, zoa, het 

werk. „„op:sversch gevulden grond lige, . wet 
eens zes, duimen, en dit, noemt men dijken, 

of „krammen, | 
„Nopens de dikte van het flroo, zooals 

de dijker dat noemt, waar van de beugels 
gefteken worden, is het niet mogelijk eenige. 
bepalingen te maken, gemerkt dit geheel af= 

H 3 …__hangg 
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hangt van den aart‘en de deugdzaamheid van 
het glui, waar van die beugels moeten wor- 

den gefteken; ook weet ieder dijker dit zeer 
wel naar de bijzondere omftandigheden te re 

gelen, als hij maar bij zijn plicht gehouden 

wordt. Genoeg is het, als de beugels maar 

niet te zwak zijn, om aan het oogmerk en 

den dienst, waar toe zij gefteken worden, 

te voldoen. | 
„Dat zwakke, en te weinige beugels en 

regels, op eene vloering gefteken, zwak en 

onbeftendig …Kram-werk ten « gevolge moeten 
hebben, is middagklaar: want zwakke beu- 

gels kan men nooit zoo ftijf op de vloering 

dtorhtiehe: als vereischt wordt; de dijkers kun- 

nen ‘er ook geene goede draaijing aan geven, 

om dat de ftroohalmen van’ den beugel te 
weinig in getal zijn, en, zonder dat ’en 

eenige breken, de ‘kracht, tot het maken 

van die draaijing, niet kunnen uicftaan; en 

zij willen die zwakke beugels ook niet draai 

jen, om dat het ftroo: daar door’ bij den an- 

deren knijpt, en hun bedrag als dan, door. 

den alleronkundigften, zoude kunnen worden 

bemerkt: dan, ik zal mij met deze lage free 
ken niet verder inlaten, en overgaan om te 

bewijzen, dat, om éen Kram-werk te ma- 

Kela ' welk aan het oogmerk van het 

Zeeuwsch 
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Zeeuwsch Genootfchap voldoen kan, en ter 

gen den flag van het zeewater duurzaam en 

beftänd is, het volftrekt noodzaaklijk zij, 

dat ’er’ kloeke, welgedraaide, en genoegzame, 

beugels en regels op de vloering worden - ge 

fteken. - en 

Er is bereids gezegd en’ bewezen hr at 

de duurzaamheid en beftaanbaarlieid der Kram- 

werken, tegen den flag van het zeewater, af. 

hangt van de veerkracht der mat. 

Maar de beugels en regels vermeerderen 

die veerkracht, in eventedigheid van de me- 

nigte derzelve, die over de mat ‘worden ge- 

fteken: want -hoe- meêerdér beugels 'er, op 

eene bepaalde lengte, over de mat gefteken 

worden; hoe vaster dit de mat tegen de dor- 

fering klemt; en hoe meerder regels ’er, in 

eene bepaalde breedte, worden gebragt,’ hoe 

meerder veerkracht de mat zal verkrijgen. 

Bij voorbeeld, Laten, op eene Rhijnland- 

fche roede lengte, gefteken worden 20 beu- 

gels, en‚ op de breedte van cene gelijke 

roede, 18 regels, ieder van 20 beugels, 

dan is het Mat-werk,. op eene vierkante 

roede, bevestigd met 360 ingefteke beugels. 

Maar ftelt, dat, op ‘gelijke lengte en 

breedte, waren” gefteken 36 beugels, en 30 

tegels, dan zoude ‘het Mar-werk, op eene 

H Ap é vk 
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vierkante roede, zijn bevestigd, met ro8o ine 

gefteke beugels; „en die laatfte Mat - werk, 
van. 36. beugels, en-3o regels, op; de ‚vier- 

kante..roede, zoude driemaal zoo veel -vas- 
tigheid „hebben, als, het eerfte, van zo: beu- 

gels, en 18 regels: want zoo ftaat het getal 

van „1080, tegen ‚dat, van. 360, 
_ Men ziet dus nu, dat de dijkers, met, het 
fteken, van „zoa ‚weinige beugels en regels, 

2 in den arbeid, en zeer veel in de materia- 

len, uitwinnen; «doch ook, in dezelfde reden, 

ge Kram- werken van derzelver wezenlijke duure 

zaamheid, en beftendigheid berooven, en die, 

tegen den flag van het zeewaicr, „fchandlijk 

verzwakken, k binen 
Ik ben verre af van hier mede te willen 

aanduiden; dat zoo. eene flechte werkwijs al. 

gemeen plaats heeft; en alle dijkers zich aan 

dezelve {chuldig maken; in ben van het te- 

gendeel te wel overtuigd. ‘Erzijn, in Zee- 

land, wel goede Kram-werken; ook wel 

goede en brave dijkers: « doch men zoude 

voorbeelden kunnen. aanwijzen, daar het be- 
drog de zoo even gelde evenredigheid nog 

overtreft. 

„Ten aanzien van de veerkracht der Kram- 

werken, is het geval juist hetzelfde, als met 

de vastigheid: want zoo menige beugel ak 
r 

\ wed , het 
' E: 
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‘er op:de, vloering. word gefteken, en zoo 

menige regel als daar over, wordt doorger 

kramd,,…zoo, menige . fpanning vergroot, „da 
ee van de, mats, en doet; de, vloerings 

tusfchen de regels, de form, a annemen van 

het affnijdzel eener regte rol, van, welke 

de ronding, opwaards is; | en. de bazes op 

ieder: &inde, „der regels, zijn; … derhalven wor 

den de. breeden, tusfchen de regels, even 

als zoo: vele, boogjes, waar van de ftralen, 
in de dor fering zijn. ‚En de golven, op. ‚de 

omtrekken, van die boogjes of gewelfjes aans 
vallende; ‚kunnen dezelve ‚niet ligdijk befchas 

digen: maar zetten die; te ftijver. tusfchen „de 

regels welke. daar „aan tot, enter ver- 
ftrekken. de be Bas 

iede iahiet uiet ia genoeg antieken af. be- 
dijken van de halzen, of, zulke, gedeelten , der 
buitenflanken, die. wel boven de „gewone 

wintervloeden. liggen, doch bij ftormen „en 

oploopende zeeën, door de werking des wa- 
ters, al mede ‘het hunne, te lijden hebben, 

is, bij vele dijkers, zeer in het verzuim; 
want deze halzen worden, bij ftorm, en, op 

den dijk aanvliegende golven, dermate, ont- 

tarnt, en van de groes; ontbloot „; dat , av 

langs de mat, een ruwe en, fleile „rant 

komt, die, allengs, toeneemt en een. 
H 3 Cu, 
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en, door den tijd, met brokken afvalt, een 

ongelijkmatigen dijkflank veroorzaakt, die den 

geleidlijken opgang der golven hinderlijk is, 

het water, in zijne werking, tergt, en zoo 

wel verloop van grond, is fchade aan de 
Kram - werken, ten gevolge heeft. 
£ “Men moet derhalven, om dit voor te ko. 
men, bij het: leggen van de wintermat, zoa 

hoog op de dorfering doen Brammen, dat 

men geene {teile tilde of ruwe halzen van 

het “vorig fifoen overlaat, 
““h. Het ontijĳdig krammen is mede nadeclig 

aan de geduurzaamheid en beftendigheid ‘der 
Kram- werken: want begint men te vroeg met 
de dijken onder de wintermat te brehgen, bij 

voorbeeld, in Augustus, dan is de fterke 

zonshitte hoogst nadeelig. aan de veerkracht 
van “het ftroo of“ riet, en doet dit ligtlijk 
breken 5 waar door het Kram- werk “alsdan 

deszelfs voornaamfte' ‘bazi van geduurzaamheid 

En beftendigheid verliest. 
Begint men te laat met de wintermat; bij 

„voorbeeld, in October, dan is het Weder: te 

ongeftadig, en dit noodzaakt de dijkers, zich 
dermate te haasten, om hunne dijken onder 
de mat te krijgen, dat zij het werk deszelfs 
eisch, in WSRRheINEER opzichten, ònthouden 

EED: 
Ker 



sr mr 

OVER HET KRAM- EN MAT+WERK. 12% 

“Het béste is te beginnen met September, 

en te zorgen, dat, ‘half October, alles in 

dien ftaat ‘is gebragt, om den winter ° 'er Kr 

af te wachten. 
Maar in welk faifoen men ook verpligt is, 

of worden - ‘kän; om dijken met Kram - werk, 

te befchermen, is het een’ volftrekt vereischs 

te, de gluïfchoten,, daar men de beugels : van 

fleken ‘moet, in het zout water “door en döör 

nat te maken: ten einde ‘het {roo daar döör 

een graad van taaiheid bij te zetten, die “ie 
ftaat is,’ het draaijen, aanvallen, ° en toetnap- 

pe dér beugels uit te: flaan. riche nt 
Welk foort van glui, tot het Kram- werk 3 

de voorkeur’ verdient, is nog ‘geerie” afgedánie 

Zäak: de meesten houden het rogge- glui vöor 
best; doch ik gebruik de’ vrijheid, mee ‘des 
‘Zulken te ‘verfchillen, en het’ ratwe- glui de 

voorkeur to& ‘te kennen: óm: dat gabor in’ het 

fpreïjen der mat, digter* vloert, meerder 

veerkracht kin minder ‚door de dn 

wiër age wordti wite iech 
in alle” andere foorten van’ ftróô, ook wel té 

vinden zijn:’ doch in ’ aanmerklijk ‘mindere 
trap, dan- in het tarwe-ftroo. ne 

Maar men is zelden in het geval, om het 
8e naar verkiezing te kunen. handelen; 

TE 
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doorgaanfche fchaarsheid van. glui, voornaam- 
lijk in het Eiland Schouwen, noodzaakt de 

dijkers, maar al te dikwijls, hunnen toe- 
vlucht tot het binnen- en buitenlandsch riet 
te. nemen, 

Het leggen van riet op de dijken is, bij 
gebrek aan het noodige glui, het beste mid- 
del, dat men kan aanwenden: maar men mag 
het riet nooit enkel laten gebruiken, om dat 
het, door de grofheid der ftengels, niet dige 
genoeg in het fpreizel ligt. 
_ Her is hierom noodzaaklijk, dat, aan zulke 
plaatfen, waar men, door fchaarsheid van 

glui, tot het gebruik van riet moet over- 

gaan, eerst den grond wordt gedekt, ‚mer 
een vloering van goed glui, om de zoo noo- 
dige „digtheid te verkrijgen: en. dan, boven 
die vloering, een; fpreizel goed, fijn, „Jeven- 

dig gefneden riet „ om ‚de mat hare, vereischte 
ftevigheid bij te zetten; over welk {preizel 

men dan kramt, met gewaterd; glui: en „zulk 
gene mat, met glui gevloerd, en door her 

sietfpreizel verfterkt, op de wijze. als voren 

omfchreven_ is, : behandeld, zijnde, zal. ook 
Eene genoegzame geduurzaamheid. en beften- 

digheid, tegen den flag van het, Sensis 
hebben. rn 

Wat beter zijn, te krammen met c plate beus 
gels, 
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‚gels, gelijk men in Walcheren fteekt: of met 

“ gedraaide beugels, zoo als in Schouwen wordt 
gedaan, zal ik niet beflisfen: in beide ge- 
vallen duuren de beugels lang, en “kunnen 
veel langer duuren dan de matten, en dit is 
genoeg. Maar, daar men de ruimte van gluf 
heeft, zoude ik de plate beugels, boven de 

gedraaide, verkiezen, om dat die minder aane 
ftootlijk zijn voor het oploopend, zeewater $ 
doch, daar men tot de platte beugels meet 

dan eens zoo veel ftroo behoeft, is mên, if 
Schouwen, uit gebrek daar aan, genood- 

zaakt de beugels te draaijen, om die, in 
fterkte tegen ‘de zee; aan de platte gelijk te 
brengen. 

Of het beter zij, pen glui, tot de dijken, 
binnen in de Lands keeten of fchuuren te 

houden, of het buiten aan klampen te zetten, 

ís moeilijk te bepalen: het is zeker, dat hee 

glui, buiten geklampt, zoo als her in Wal- 
cheren plaats heeft, minder verbroeit of vers 

flikt, om dat de lucht ’er altijd in en doon 

fpelen kans maar het kan ook veel te lijden, 
hebben van inwatéring: want als, bij zware 
Winterftormen, de dak-lagen ‘er afwaaijen, en 
de klampen daar door eenigen tijd moeten 
blijven openliggen voor regen en fneeuw, 
begrijpt men ligdijk, dat zulks in de klame 

pe 
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pen doortrekt, en zeer nadeelige uitwerkzelefì 
op het geklampte glui moet hebben. 

_ Hier van heeft men in de Lands keeten of 
fchuuren wel geene zwarigheid: maar het 
ftroo, wat groen gefneden, en, bij het dors- 

fchen, niet heel droog zijnde, verftikt en 
verbroeit, als het in de keeten of fchuuren ; 

buiten -de lucht, wordt opgefloten, dat nog 

erger nadeelen aan hetzelve kan. te weeg 
brengen. 

Maar het allerergst, dat men treffen kans 
is; dat, door de vochtigheid van de halmen3 

of flechte bewerking der dorsfchers, het graat 

niet behoorlijk uit het ftroo geflagen is: waar 

door eéne menigte ratten en müizen Zich daar 

in huisvesten, en hunne jongen daar in wer- 

pen, en het ftroo geheel doorbijten. en fijù 

knagen: en het dus ongefchike maken voof 

goed fpreizel, en volftrekt onbekwaam om 

‘er beugels van te fteken. 
Ten aanzien van de toevallen; waar aan de 

meeste zeedijken onderworpen zijn, en die 

voornaamlijk tot- twee foorten kunnen wordert 

gebragt, dies bij deskundigen, bekend zijn 
onder ‘de benaming van fistuls en poken, zal 
ik nog dit weinige zeggen: dat fistuls eigens 
lijk zijn ontlastingen van water in de buitens 

fanken der zeedijken, en die, behalven. uit 
' hee 

‘ 
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het flecht- vullen «der putten, (zoo als reeds 

is gezegd.) ook hunnen. oorfprong hebben 
van de wateraderen, welke onder het: dijke 

ftaal liggen heengeflingerd, en die, door. het 

opgevoerd dijksligchaam, belet zijnde, zich 
langs den kortften weg te ontlasten, genood- 
zaakt wierden, daar toe den gemaklijkften 
uit te kiezen. Zulke fistuls moet men nooit 
poogen te floppen: want dan loopt men ges 

vaar, dat die als dan zich, met geweld, an-= 

dere, en foms nadeeliger, uitloosplaatfen zou- 

den bezorgen, en zich nader bij, of in de 

tee der dijken, verleggen: maar men moet 

die fistuls onfchaadlijk maken, met die té 
beleggen, door een kloek gluifpreizel, met 
wat riet ‘er over, en dat fpreizel niet bekram- 
men, maar het dekken met rijs, door anker 
palen of kruisftaken ‘er op vast gemaakt, die 
men nu en dan, en altijd na hooge vloedens 
een weinigje moet in beweging brengen: dan 
krijgen de fistuls op haar tijd lucht, en zij 
ontlasten zich gemakliĳjk, en blijven buiten 
eenig nadeel voor den dijk, 

Poken zijn van een anderen en gevaarlijkef 

aart: zij omtftaan door eene fcheiding in den 
kleigrond, het zij dat die, bij het aanleg- 
gen, niet behoorlijk is vereenigd, door ver= 

zuim in het roeren of fcherven der gronden; 

het 
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het zij dat de bovengrond var de lagere ; 
door de menigvuldige, van tijd tot tijd; in 
den ‘dijk geftekene ftroopooten, zich heeft af- 
gefcheiden, tusfchen welke gefcheiden grond 
zich zand, fchulpjes, maar voornaamlijk het 
water indringen, en, van onderen niets kun 
fende ontlasten, als dan” het bovendeel des 
gronds allengs opzetten, en doen rijzen Hike, 
dat, bij form en hooge vloeden, de flag der 
golven op den gerezen grond vallende, * ‘het 
tusfchen beide ingedrongen water (door de 
hardigheid van deszelfs deelen niet kunnende 
Wijken) zich een weg doet banen, op ges 
lijke wijze, als het buskruit in eené beflotend 
Mijns waar door den bovengrond opbarst, eu 
éen pur in den dijk ontftaac. 
Daar deze poken zich zelden anders; dar 

fa derzelver fchaadlijk uitwerkzel, laten onte 

dekken, is ’er niets te ondernemen; om dat 

Uitwerkzel voor te komen. En hoewel ’er 
‘enkele gevallen zijn kunnen, bij welke men 

de poken voor derzelver uitwerkzelen ont* 

deke, dan zijn 'er toch geene middelen, om 

den van den anderen gefcheiden grond (met 

‚ Zand en fchulpjes: tusfchen beide vergaard) 

weder te vereenigen; en het indringen des 

Waters; dat de eigentlijke oorzaak van het 

fchaadlijk uitwerkzel der poken is, te beleren. 
Al 
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Alles wat men hier in doen ‚kan; is, dé 

opbarfting der „pook dáár zijnde, ‘den grónd 

te behandelen, zoo als bij het opvullen der 

putten, in de buitenflanken der, zeedijken, 

omftandig is befchreven ; ten. einde die, vol- 

komen en tot één ligchaam te vereenigen 

en dan ris de pook zeer zeker. herfteld, À 

Eindelijk moet men zorgen, dat de krui, 

nen der zeedijken rond liggen; op dat het 

regenwater. daar van kan. afloopen: maar voor- 

al beletten; dat geene kuilen of putten ; on- 

der wat voorwendzel ook; in de buitenflan- 

ken der zeedijken worden gemaakt : gemerké 

dit van zeer nadeelige gevolgen, voor de 

Kram- werken; zijn kan: gelijk dit laatfte 

gebrek ; zedert jaren, wijslijk en voorzichtig 

aan der Westkappelfchen, dijk is te recht ge- 

bragt, en de putten, die men aldaar voor- 

tijds in het buitentalu des dijks hield; om 

'er klei in te bergen, zijn gevuld, en voorte 

aan wordt de klei, in voorraadshoopen , op 

den dijk gezet, : 

En nu houde ik mijne taak vóor afgedaad; 

in vertrouwen; ganden te hebben bewe- 

zen: … 
t. Dat het planten vari boomen 3 op de 

buitenflanken der Zeeuwfchie zeedijken , om die 

egen harde ftormwinden ; eri zware waterltor 

. 

l. D Ë Ls Ì tint / 
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tingen meer beftand te maken, niet mooglijk 

en ook niet raadzaam zijn zoude. 

a. Dat ‘er geene kruiden, heesters, of 
ándere gewasfen, gefchikt, of op «onzen 
grond bekend zijn, met welke, tusfchen de 

Kram-werken te planten, die Kram-werken 

duurzamer, en, tegen den flag van het zee 

water, meer beftand zouden kunnen worden 

gemaakt. Enten 

3. Bij de befchouwing van de gebreken 
der Kram-werken, te hebben getoond de 

wijze en de middelen, om Kram-werken te 
vervaardigen, die" van alle moedwillige mis- 

händelingen, en andere verzwakkende ongee 

vallen, bevrijd. zijn; en eene geduurzaam- 

heid en beftendigheid, tegen den flag van 

het zeewater, zullen hebben, die met den 

aart en het oogmerk’ des werks overeen- 

kome; en waar op men veilig zal kunnen 

vertrouwen. 

Nuttig te zijn, was, met deze Verhande- 
ling, mijn oogmerk. En zoo het mij ge- 

lukken mag, daar in te flagen, ben ik ge 

noeg beloond. Ik heb geene bedoeling ges 

had om te fchitteren: maar om mijne grond- 

tegelen, bij ondervinding opgezameld, en 

door oefening befchaafd, in dier voegen; 
me- 



bven HeT KRÁM- BN MAT-WERE 13Î 

mede te deeleti, dat de eenvouwigfte dijks 

werker die konde bevatten. B, 

En hier mede zij het Zeeuwsch Genoöt 

fchap toegewénscht alle heil en Zegen op 

deszelfs nuttige poóógingen, die niet kunren 

misfen; de dankbaarheid en liefde onzer Lard: 

genoten te gevolge te hebben! 

om Nurri re zij 
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ANTWOORD 
OP DE 

VE RAP AG, 
VOOR HET JAAR 

MED ECC O0 Bid 

OPGEGEVEN: 

Daar de uitloozing van het landwater, uit het 

Eiland van WALCHEREN, daaglijks meer en meer 

belemmerd en verhinderd wordt; vraagt men: wat 

of welke daar van de oorzaken zijn? 

Of de vier (luizen, welke thans gezamenlijk alleen 

moeten dienen, om het overtollig landwater des 

Eilands te verzetten, in fraat gefteld kunnen wor- 

den, om dit genoegzaam, buiten behulp van an- 

dere waterwerken, te verrichten? 

Zoo ja: welkg middelen daar toe aan gemelde fluizen 

zouden moeten worden aangewend? — met opgaaf” 

eener ophelderende teekening, des noods, en bera- 

ming van onkosten, 

Zoo neen: welke andere middelen, het zij door 

aanleg van nieuwe fluizen, watermolens, afdam- 

mingen, of andere werken; het zy door vereeni- 

ging van onderfcheidene hulpmiddelen, hier toe 

kunnen en moeten gebezigd worden? — met aanwij- 

zing der plaatfen, waar te flellen, en met bij- 

voeging der noodige teekeningen, mitsgaders begroo- 

ting der kosten, zoo van het flellen, als van het 

jaarlijks onderhoud, 

Aan het welk de gouden eerprijs, door het 

zeeuwseH Genootfchap der Wetenfchappen, den, 

veertienden van Leutemaand des jaars 1804, {is 

toegewezen. - 
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ANTWOORD 
OP DE 

Node Ri ico vis 

Daar de uitloozing van het laudwater, enz 

DookR 

ANDRIES SCHRAVER. 

Landmeter, en Commisfaris Infpecteur van 

‘s Lands Waterwerken enz., wonende 

te Zierikzee, 

Onder de zinfpreuk: 

OM NUTTIG TE ZIJN, 

a Ee cs 

Bi het opftellen dezen Verhandeling, heb ik 

voorgenomen, duidlijk te zijn, en, teffens, 

zoo kort mij mooglijk is: hierom zal ik niet 

Jang of angstvallig verzinnen, hoedanig men, 

op de aartigfte wijze, de opgegevene vraag 

wel zoude kunnen fnipperen; vermits het mij 

toefchijnt, dat het Zeeuwsch Genootfchap de 

14 ge 



136 A. SCHRAVER, ANTWOORD OVER 

geheele Vraag tot twee hoofdzaken heeft ge- 

bragt; naamlijk, tot eene opgaaf der oorza- 

ken, waar uit de belemmeringen en” verhinde- 

ringen, in de uitloozing des landwaters uit 

het Eiland Walcheren, ontftaan ; — en tot 

eene aanwijzing der middelen, om het Eiland 

Walcheren van deszelfs overtollig landwater te 

kunnen ontlasten, 

Het Zeeuwsch Genootfchap vooronderftelt, 
dat 'er, ten aanzien der uicloozing van het 

landwater, belemmeringen en hindernisfen zijn, 

niet alleen; maar ook, dat die, daaglijksch, 

meer en meer toenemen; en ieder Inwoner 

van het Eiland Walcheren, die belang heeft 
bij de uidoozing des landwaters, erkent de 

waarheid van die vwooronderftelling: fchoon 

men, in dat Eiland, over de oorzaken van 

die belemmeringen en hindernisfen, het minder, 

algemeen eens ís. 
Ik zal ieders bijzondere denkwijs, nopens 

de oorzaken en de vermeerderingen van die 

belemmeringen en hindernisfen, onaangeroerd 

laten en alleen mijne gevoelens, daar om- 

trend, aan hee Zeeuwsch Genootfchap voor- 

“dragen. BONT | 
“'\Alles wat eene oorzaak zijn kan, tot de 
be! emmering of verhindering van de uitloozing 

q ;s landwarers uit het Biland Walcheren, moet 

8e 
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gezocht worden binnen ’s Lands — buiten 
is Lands, — in de flwizen zelve — en in 
eenige toevalligheden. 

Binnen ’s Lands komen ons voor de waters 
gangen — [prinken — hoofden — heulen — 
buizen enz., die de gemeenfchap van het land- 
water onderling, en met de fluizen, moeten 

bevorderen. 

„Of de watergangen en fprinken in het Ei- 
land Walcheren, uit hoofde van de gelegen- 

heid des oppervlaks, oudtijds niet anders zijn 

kunnen worden gegraven; of. welke omftandig- 

heden tot eene legging, zoo als wij die thans 
zien, hebben kunnen verplichten, is voor mij 

eene duisterheid: maar dat de watergangen en 
fprinken niet liggen, zoo als die, tot de 
voordeeligfte ontlasting van het landwater, be- 
hoorden, en dus, in deze voorname toeleidin- 

gen van het landwater, aanmerklijke belemme- 

‘ringen en hindernisfen aan de ontlasting des 

landwaters gevonden worden, zal gemaklijk te 

bewijzen zijn. 
Om dit bewijs, voor elk, hoe eenvouwig 

hij ook wezen moge, tastbaar, en voor alle 

tegenfprekingen onwederlegbaar te maken, ver- 

zoeke ik, dat men het lezen wil met de 

kaart van het Eiland Walcheren, door de In- 

BERICUIS De We CAREL EN A. HATTINGA; 
b Banne zoo. 
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zoo als die, in den tegenwoordigen flaat van 
Zeeland, voorkomt, bij de hand: en dan zal 

'er gezien kunnen worden, dat de watergangen 

en fprinken dat Eiland in zoo vele bogten, 

flingeringen, hoeken, en kruisfingen doorfhij- 

den, dat men zich billijk moet verwonderen, 

hoe menfchen, die toch, in alle tijden, wiss 

ten, dat de kortfte wegen in regte lijnen wa- 

ren, het landwater, door zulke kromme wa- 

terleidingen, bij de {luizen hebben willen. 
brengen ! 

Want behalven den langeren weg, die hee 

landwater, door de allerwegen gekronkelde 

toegangen, genoodzaakt wordt, tegen den aart 

van deszelfs vloeibaarheid, af te loopen, eer 

het bij de fluizen komen kan, vermindert de 

fnelheid van het afloopend water, in evenre- 

digheid van de langte des wegs, om dat deze 

het verval vermindert. En het water onder- 

gaat, boven dien, in het afloopen van- dien 

langeren weg, door de meerdere wrijvingen 
en ftootingen, die het in kromme waterleidin- 

gen heeft, telkens nieuwe hindernisfen: want 

zoo meenigen bogt, kromte, of hoek het wa- 

ter voorbijgaan moet, worde deszelfs loop op- 

gehouden en vertraagt. 
Ik verwacht hier op deze tegenwerping: dat 

men, in het leggen van watergangen cn fprine 
ken, 
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ken, niet altijd de kortfte wegen volgen kans 

maar veekijds verpligt wordt, zich te fchik= 

ken naar die gedeeltens in een Eiland, welke 

de laagfte zijn. 

Maar deze tegenwerping beduidt niets, en 

kan, op zijn best, alleen waar zijn, voor 

zoo veel de fprinken, betreft,: die op de 

hoofd- watergangen uitloopen; —= behalven dat 

noch hoogten, noch laagten, in eenig Eiland, 

zoo eene algemeene oorzaak kunnen zijn tot 

zulke korte kromtens en, naar zaagtanden ge- 

lijkende, afbrekingen, als de watergangen en 

fprinken in Walcheren, bij het inzien der 

kaart van daf Eiland, vertoonen. En als 

men, van Westkappel af, tot bij de Stads 

gracht, te Middelburg, den watergang volgde, 

zoude men voorzeker niet minder dan honderd 

kromten en dergelijke, den fpoedigen afloop 

des landwaters hinderende, verwarringen aan- 

treffen. En dit is met alle andere watergan- 

gen hetzelfde. 

_ Hier tegen te willen aanvoeren, dat die 

kromtens enz. zulke groote belemmeringen aan 

de fpoedige ontlasting des landwaters niet kun- 

nen veroorzaken; of dat de wijdte der water- 

gangen en fprinken dit rijklijk vergoedt, zou- 

de mij noodzaken te antwoorden: dat men 

dan, om een gebrek, te verhelpen, hetwelk „ 
door 
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door de watergangen en fprinken regter te leg- 
gen, was voor te komen geweest; een aan- 

merklijk gedeelte vrugtbaren grond nutloos 
heeft moeten vergraven: volftrekt ftrijdig met 

het oogmerk van alle bedijkingen, tegen eene 
goede huishoudkunde, en tegen het belang 

van den Staat. Waar bij nog komt, dat 

wijde waterleidingen veel kosten van onder- 

houd, alzoo, door de wijde oppervlakte, de 

winden het water, daar in, liglijk in eene 

golvende beweging brengen, waar door de 
kanten ontgrond raken, en eindlijk, met 

een gedeelte lands, naar beneden afltorten. 
Behalven dat de wijdte der watergangen en 
fprinken hier vrij minder, tot het wegnemen 

der gemelde belemmeringen, afdoet, dan vele 

menfchen zich verbeelden: gemerkt men, in 

de berekening der loopende wateren, zich niet 

tot de breedfte, maar tot de engfte plaatfen 

in derzelver weg bepaalt; «en het, derhalven, 

niet de watergangen of de fprinken, maar, 

eigenlijk, de ruimten der hoofden, heulen, 

en buizen zijn, waar naar het vermogen van 

den toedragt des landwaters tot de ontlasting 

moet worden berekend. En daar nu ieder 

weet, dat deze hoofden, heulen, en buizen 

minder wijd zijn dan de watergangen en fpria- 

ken, hoewel wijd genoeg, om, indien, de 
laar- 
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laatfte geregeld waren gelegd, al het overtol- 

lig landwater naar de fluizen door te laten; 

houde ik het voor genoeg bewezen, dat men, 

in de onregelmatige ftrekking en ligging der 

Walcherfche watergangen en. fprinken; vele be- 
lemmeringen en hindernisfen, aan den fpoedi- 

gen doorgang van het landwater naar de flui- 

zen, en dus in de ontlasting zelve, aantreft. - 

En nu ga ik over tot. het onderzoek der 

belemmeringen en hindernisfen, die 'er, in *de 

ontlasting vari het overtollig landwater, uit het 
Eiland Walcheren, Zwiten ’s Lands, zouden 

kunnen zijn. 

Het fpreekt van zelve; ‘dat dit onderzoek 
‚zich niet behoeft uit te {trekken tot zulke 

plaatfen, die niets gemeen hebber met de 

ontlasting des landwaters; maar zich alleenlijk 

moet. bepalew tot die, welke, het zij uit eige- 

ger aart, het zij bij toeval, “eenige ‘betrekking 

tot- of op de ontlasting des landwaters hebben 

‚kunnen, en dat wij ons, hierom, moeten be- 

geven naar die plaatfen, langs- en door welke 

de ontlasting des landwaters, buiten het Ei- 
land, wordt vwolbragt. 

Dit gefchiedt aan de oostlijke zijde des Ei- 
lands, door de haven van Veere, — en aan 

de zuidlijke zijde, door de Middelburgfche 
haven en het kanaal Welfingen. 

Áan 
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Aan de oostlijke zijde des Eilands Walche- 
ren; of in de haven der Stad Veere, zijn mij 
geene belemmeringen of hindernisfen bekend, 

die de ontlasting des landwaters, -nu meer dan 

în” vroegere jaren, zouden ‘kunnen tegenwers 

ken. Ä 

Aan de zuidlijke zijde des Eilands zijn, ze- 

dert her begin der jongstverloopen’ eeuw; 

groote veranderingen gebeurd, die, woor zoo 

veel de verzanding var het Vlakke, en des- 

zelfs invloed op het kanaal Welfingen, en de 

Middelburgfche. haven, aangaat, zeer zeker 

eenige belemmeringen et hindernisfen, aan de 

ontlasting van «het landwater uit het Eiland 

Walcheren „kunnen te weeg brengen: vermits 

door de zandplaten; die zich; mert daag wa= 

ter, in Welfingen laten zien, het,’ door de 

fluizen, ontlaste landwater min of meer ver- 

traag; en langer weg afloopen moet; om op 

het Vlakke te komen, en zich te kunnen ver- 

deelen, dan wel in vroegere tijden, toen 

Welfingen ruïmetf, en minder verzand was: 
waar door het ontlastend landwater,. in -de 

fluizen, ook eenigermate opkropt, het binnen- 

lands verval minder, en de ontlasting des 

landwaters, naar evenredigheid; vertraagd en 

verminderd wordt: zoo dat men het verzanden 

van Welfingen; en de gevolgen van dien, in 

de 
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de haven van--Middelburg, hier almede als- bez 
lemmeringen en hindernisfen, aan de- ontlass 
ting des landwaters uit het Eiland Walcheren; 

zoude kuonet: op. de rij ftellen, 

Met moet echter daar bij wèl in aanmers 
king nemen; v-dat deze belemmeringen en hin- 
dernisfen, “bij hoog landwater; geene of zeer 

weinige ftremming aan de ontlasting kunen toe=— 
brengen; « maar «dán het meest tegenwerkens 
als de ontlasting bijna voltooid is: om dat; 

gelijk men ligdijk begrijpt, het water met 

minder verval, door enger weg, en langs 
meerder bogten, langs de platen in Welfin= 
gen, naar de plaats der verdeeling moet af-- 

loopen. 
Nu volgt de algemeene befchouwing. det 

fluizen, door welke het Eiland Walcheren des- 

zelfs overtollig Landwater ontlasten moet. 

Deze fluizen zijn, zoo als die liggen, ook 

Óorzaken van belemmeringen en hindernisfen,, 

in de ontlasting van hect landwater, ‚met -uit- 

zondering van de fluis der Oostwartering, lig- 

gende aan de Stad Veere; en ontlastende het 

landwater; door de haven van die Stad, op 
ftroom. Deze is zeer zeker de beste van alle 

„Walcheren’s fluizen: vermits die, wegens des- 

zelfs: korten affland van den mond der haven, 

de beste gelegenheid heeft; om, met een 

groot 

} 
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groot verval, deszelfs ontlastwater af te voe* 

ten, en fpoedig op ftroom te kunnen vers 

deelen. 

Maar de andere drie flaizen 5 als eene onder 

den Steenen Beer, die de Middelburgfche 

haven van de Stads gracht affcheidt; eene ir 

de Middelburgfche haven; en eene in Wel 

fingen, hebben alles tegen zich, wat mens 

met eenige mooglijkheid; nadeelig « noemerì 

kan: | 

Want met betrekking tot de verdeeling van 

ieders ontlaste masfa waters, zal dit, uit de 

fluis onder den Steenen Beer, ‘langs de Mid- 
delburgfche haven en Welfingen, 1700 Rhijn- 

landfche roeden lengte moeten afloopen, ‘tot 

‘buiten Rammekéns;- eer ‘er eenige waterver- 

deeling mooglijk is. 

De fluis in de haven, genaamd de Manne- 

zeefche fluis, ligt rooo roeden, — en die 

in ‘Welfingén, 5oo roeden lengte van Ramme- 

kens, of van die plaats, op ftroom, daar 

men de waterverdeeling ftellea moet. 

Voegt nu hier bij, dat alle drie deze fluí- 

zen hun landwater ontlasten in- en afvoeren 

naar buiten langs eene kil: waar uit baarblijk- 

lijk volgen moet, dat; indien het landwater 

tegen alle die fluizen even koog: ftaat, ies 

‘dat, om deszelfs gelijkwigtigheid en vloeibaar- 

heid 4 
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heid, met reden mag vastftellen, (bij harde 

winden uitgezonderd,) de fluis, die het haast 

aan den mond van Welfingen ligt, het eerst 

zal beginten te ontlasten: om dat het büiten- 

“water van ebbe' daar ‘het eerst tot dié laagte 

komen zâl, dat de (luisdeuren, door dé pers- 

fing van het landwater, open kunnen drijven. 

Het landwater nu, dat zich, uit deze flais, 

“met het afloopend water van Welfingen verëêce 

nigt, vertraagt het ebwater tusfchen Welfin- 

gen en de Manmezeefche fluis, in reden dat 

‘er meerdere’ of mindere hoeveelheid. door de 

Welfiúgfëhe fluis ontlast; en dit heeft tet ge- 

volge, dat de Mannezeefche f{luis, die onder 

den westlijken havendijk omtrend 7óo Rhijn- 

landfche roeden van de Welfingfche flais ligt, 

ook zoo veel later kan beginnen te werken, 

en» door de belemmering, die de ontlasting 

van deze fluis, in het afilseha ebwater, ‘te 

weeg” brengt, moet ook de fluis, onder den 

gleden” Beer, die 5ao roeden van de Manùe- 

‘Zeefche fluis ligt, al mede zoo veel tijds na 

deze opengaan. We 

In reden nu van dit later en laref opehgaan 
der gezegde’ fluizen, door de vertraging, die 
derzelver ontlast landwater, in den afloop van 

‘het ebwâter, veroorzaakt, is de ontlasting der 

luizen minder; dan die’ zoude zijn, wanneet 
Ú DEEL K ie- 
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„iedere {luis, langs geene eigene en bijzondere 
kil, deszelfs ontlast landwater op flroom kon- 

de_ afleiden, | 
Bebalven de belemmeringen en hindernisfen; 

welke, door de uitloozing, der ‚drie gemelde 
fluizen, in- en langs ééne kil, aan de fpoe- 
dige ontlasting. van het. overtollig. landwater , 

uit het Eiland Walcheren, in den weg ftaan, 

komt alhier nog in aanmerking, dat, daar alle 

ontlasting van landwater, ùuit het Eiland Wal- 

cheren, gefchieden moet aan de oostlijke ge- 
ecltens van dat Eiland, de ligging der fui- 

zen, ook in dit opzicht, niet gunttig is, 

Immers men weet algemeen, dat winden, 
waaijende van het noord-oosten, tot het zuid- 
oosten, landwinden zijn; die het water uit 

de zeegaten jagen,. en het vam onze kusten 

verwijderen; en daar door ook de laagfte cb- 

ben in onze canalen en havens te weeg bren- 
gen; in evenredigheid nu van de hevigheid en 
langdurendheid dier winden, is de afloop des 

waters, uit de zeegaten, meerder, en de eb- 

ben gaan, in onze canalen en havens, lager. 
Maar deze winden, anders zoo gunftig tot de 

uitloozing des landwaters, flùwen het land- 
water, in Walcheren, van de {luizen af, en 

dringen het op, in de watergangen en {prin= 

ken, naar het zuid-westlijk, westlijk, en 

noord. 
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hoord-.westlijk gedeelte des BEilands: dat, bij 

fommige gelegenheden, het verval, aan de 

luizen; een halven voet minder doet zijns 

dan dit, met een lijnrechiten ftând, bij til 

weêr, of toedragende winden, #oúde werken. 

Waar bij noch komt, dat, mert eerstgemelde 
winden, het landwäter, tegen de ftreeken der 

bewegende lucht in, moet ontlasten: hetwelk, 

in zulke bogtige waterleidingen, als die van 

het -Eilaäd Walcheren zijn, al mede als eené 

wezenlijke belemmeting en hindernis; tegen dé 

Spoedige uicloozing des landwarters; kan wors 

den aangemerkt, 

Het is wel wars dat, tmet zuid-weste; 

Weste, en noord - weste. winden, de opzetting 

van «het landwater,. naar die fluizen, des te 
teerder is; maar het is even waar, dar; met 
Zulke windei; die uiet zee waaijen; het zee- 

water hiet laag ‚genoeg, van „de kusten , ‚Wijkt, 

ende &bben het watef „niet ,‚zoo laag; in de 

catialen en liävens,; kunnen den afloopen; om 
zoo veel voordeel van die opzertingen te ge- 

dieten, als er, bij zuid„ooste, ooste, en 

fmoord „ooste winden, verloren wordt. 
Men begrijpe echter nier, dat-ik; met deze 

Banmerkingen over de ligging der fluizen, uit 
„eenige bedilzacht ben voor den dag gekomen 5 

„de Vrepg n van het Zeeuwsch Cehootfcháp geeft 

Kk a et 
deld 
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Yer mij’ aanleiding toe; ‘en er zijn vele rede- 

nen; die-de plaatzing der fluizen, zoo als die 

thans is, noodzaaklijk maakten, en het léggen 

van ‘drie fluizen, die in Welfingen uitwater- 

den,‘ moesten doen verkiezen, 

Immers in vroegere: tijden, ‘toen mer de 

mooglijkheid van. die belemmeringen, welke 

men thans, in de ontlasting van het landwa- 

‘ter, fchîjnt te vreezen, nog naauwlijks Zoude 

‘hebben durven voóronderftellen: om dat de 

omftandigheden vân Rammekens; Welfingen, 

en de Middelburgfche ‘häven, daartoe geene 
de minfte aanleiding gaven, deed ‘men best, 

iet “dien” wâtefloopkúndigen ‘regel te volgen, 

“dat, ‘hoe’ meerder water langs “een’candal “of 
“geul’ wórdr ‘afgevoefd,' hoe beter de diepte 

dâar- in’ kan’ onderhouden’ worden. «« == 

Waár bij nog IWânrj” dat, aên het geheel 
Eiland “Walcherên 5 “bijft “geene ‘andere betere 
gelegenheid overbleef „om fluizén ‘te kunrien 

Meg pete want;° van" Zwânenburg âf; langs de 
zuidzijde van Walcheref;” west en” noörd om, 

“got vde “fchans den Häak, was’ dits doôr-de 

duinen, onmooglijks “op «andere pleatfen wierd 

“zulks daor zware: dijken, breede'sof äänwin- 
nende vooroevers, onbekwaam, om behoorlij- 

ke úiskillen in ‘te’ graven, of, gegraven zijn 

‘des %r die im te’ öndéthoudén; “en op ‘andere 
id 4 plaax- 
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plaacfen wierd dit, door de zware dijningen- 

der zee, belet. 

Nu fchiet mij nog over, iets te zeggen ‚van 
zulke- belemmeringen en hindernisfen,, aan de 

ondasting:svan- het, lardwater, die toevallig 

zijn: en waar van fommige in de fluizen: zel» 

ve, en andere in het beftuur der {luizen kun- 

nen …plaacs. hebben, 

Inde {luizen zelve. kan eene verkeerde of 

onachtzame. bewerking. der - fluisdeuren „> door: 

eene; daaraan ‚verbondene, trage beweging 

in het openen of {luiten, {oms groote: belem- 

meringen ‚aan. de {poedige ontlasting ‘van hee 

overtollig lendwater, veroorzaken, niet alleen; 

maar ‘dit kan, tevens ten géwolge hebben, dat, 

alvorens, de „deuren der {luizen fluiten kunnen, 

‘er eene. menigte zout water, van buiten, met 

deu vloed; aankomende ;: in” de polders dringt, 

dat zoo wel „de landerijen benadeelt, » alsde 

fpoedige. ontlasting des landwaters tegenftaat. 
Bouwvalligheid der fluizen, en de ontijdige 

herftellingen,, die, opde meeste plaatfen, eerst 

dán «begonnen: worden, vals «de landen ‘reeds 

met water. bezwaard zijn, «en al behoorden te 

kunnen, ontlasten; gevende ‚de meeste beftuu- 

rers van fluizen. enz. voor redenen, van. die 

zoo laat uitgeftelde herftellingen, dat de zeen 

Worm, s-die, naar hunne meening, in Auguss 

ER K 3 tus 
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tus er September teelt, als dan belet wordt, 

zoo fpoed:g en menigveidig in het hout der 
fluizen te komen, en cat te befchadigen, dan 

die zonde kunnen doen, wanneer de ‘herftel- 

lingen vroeger, en in het fomer(aifoen, wier- 

den gedaan. 
Maar onbevooroordeeld naargaande, zonder 

van de nutloos verkwiste dagloonen te {pre- 

ken, welke geduchte radeelen aan de lande- 

rijen en den akkerbouw, door die zwakke en, 

veelligt, niets beduidende voorzorgen, tegen 
de voortteling der zeewormen., worden gele= 

der, zal men, mijnes erachtens, ligtijk onr- 
waren, dat het middel alhier erger is, en ons 

eindig meer fchade doet, dan het kwaad zel- 
ve, met mooglijkheid, doen kan, en wij, 

met reden, mogen vastfiellen, dat zulke one 
tijdige herftellingen. aan fluizen enz. althans 
gewis de fpoedige ontlasting van hert landwa- 

ter belemmeren en hinderlijk zijn moeten. 

Eindlijk, om van mindere toevallige belem- 

meringen en hindernisfen, aan de fpoedige 
ontlasting des landwaters, — hier te fpreken, 

flreke ‘het vooral tot groote belemmering end 

hindernis aan de ontlasting, als men de fluis 

zen, onder het een of ander voorwendzel, te 

Jaar in den herfst gefloten houdt; of die, bij 

id eerfie (chielijke vorst, in den winter ; cigt 

Ak 
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zet. Vermits met, in het eerfte geval, het 

landwater, buiten noodzaak, binnen ’s Lands 

opvangt; en, in het ander geval, de bestë 

gelegenheden, om het te kunnen ontlasten, 

naamlijk vriezend weêr en hooge winden, nurt- 

loos kät voorbijgaan; en dë dooi, dóorgdäns 
mét regen ‘en lage winden vergezeld, als dat 
het” landwater onmatig verhoogt; terwijl, bij 
mangel van lage ebben, geene, of flechts 

fchrale flaisgaigen zijnde, het landwater niet 

dan zeer lat in het voorjdar behoorlijk kan 

_ondast zijn: welke belemmering, die de al- 
tervoornaamfte is, men had’ kunnen voorkos 

men, met dé fluizen, op den vereischten: tijd , 

te openen, en te laten ontlasten. En hief 

mede fluit ik mijne aanmerkingen over de be- 

lemrmeringen En hindernisfen, welke de uicloo- 

zing vanhet landwater, uit het Eiland Wal- 
cheren, vertragen Kunnen, om over te gaan 

tot het befchouwen der middelen, om het 
Eiland Walcheren van deszelfs overtollig land- 

water te’ kunnen ontlastén. 

Het Zeeuwsch Génootfchap vraagt: „ of de 
» vier floizen, welke thans Beartiedelijk alleen 
> moêten diefien, of het overtollig landwater 

» des Eiland te verzetten, in flaar gefteld kun- 
s> nen worden, om dit’ gehóegzäam, buiten be- 

„ Kulp van andere waterwerken, te verrichten 2” 

K - ET Zoo, 
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» Zoo ja: welke, „middelen daar toe aan ge- 

pe melde fluizen zouden moeten worden aange- 

» werd? — met_ opgaaf eener opbelderende, 
» teekening, des ‚noods „en beraming van. on- 

kosten... | k Tie 

» Zoo neen: welke andere middelen, het 
2 Zij „door. een aanleg. van nieuwe fluizen, 

p: watermolens, afdamr ingen, of andere „wer- 

ken; „het zij door vereeniging van onder- 

„_fcheidene hulpm iddelen, hier toe kunnen en 

» moeten gebezigd worden? — met aanwij 

»; Zing der plaatfen, waar te ftellen; en met, 

», bijvoeging der noodige tcekening; mitsgaders 

begrooting der kosten, zoo van het ftellen, 

„als van het jaarlijks orderhoud.” fs 

‚Ik maak geene. zwarighcid, om te zeggen: 

dat de vier fluizen des Eilands Walcheren „ 

niettegenftaande alle de Eevorens opgegeven, 

belemmeringen en hindernisfen , genoeg in {laar 

zijn, „om het overtollig landwater,. van dar. 

Eiland, naar buiten uit te loozen; en dit zal 

ik pogen te bewijzen. writer na 
„Sedert onheuchlijke, tijden waren ‘er vier 

fluizen, „waar door het Eiland Walcheren des. 

zelfs. landwater ontlastte; en thans zijn ’er nog, 

vier luizen, zonder eenig verfchil met die, 

van vroegere tijden: behalven dat „de eene 

Guis, … ia de haven, is gedempt, en gene ans 
bebe g 

de: D « 
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dere nieuwe fluis, mer twee kokers, en van 

ruim zoo veel wijdte als de gedempte, eenige, 

roeden verder op, onder, den, Steenen „Beers 

is gelegd: zoo dat 'er, ten aanzien van „het 

getal, de plaatfen, en de wijdten der fluizen, 
met betrekking tot de ontlasting. des landwaters 

uit hert Eiland Walcheren, niets ten - nadeele 

is veranderd. 

Ook is ’er binnen 5 Lands, in, Walcheren, 
niets aanmerkenswaardig,, boven de opgegeve- 

ne. kromtens der waterliggingen, die al mede 
van vroegere eeuwen. alzoo gelegen waren, 

ten _nadeele van de ontlasting des landwaters, 

te befpeuren, 

‚En eveneens, is ook het lagen van ‚velen, 

in het Eiland Walcheren, over bezwaar met », 

en gebrek. aan „ontlasting van „het landwater 
nu nog juist zoo, als die over Ek 

was,, en‚niet- anders. kon: zijn: gemerkt 

ook. in vroegere tijden even als in onze Ee 

gen. najaars. …faifoenen, zijn, geweest, waar in, 

veel water viel; ens, door „gebrek; aan hooge 

winden en lage, ebben, gelijk ik reeds te. vo-, 

ren zeide de,fluizen gefloten bleven; en dus, 

alle ontlasting - belec was: „waar „door „het ge=, 
vallen ‚water , „binnen 's Lands „moest blijvens, 

en; naar. mate ‚van de meerdere of, mindere, 

grachten der ‚winden, nu aan dit, „en dan. aan, 

ANG ecq 
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een ander gedeelte des Eilands, meerder of 
minder moest worden opgezet; niet meerder 
of minder als wij dit thans ondervinden: en 
waar van het Eiland Walcheren, van alle 

de overige groote Zeeuwfche Eilanden, zeker 
het minst gevoel heeft. 
Om hier van overtuigd te zijn, bezoe: 

ke men fleches, in de maand -Maart, dé 

Eilanden Zuidbeveland, Tholen, en Schou- 

wen met Duiveland; en men vergelijke dan 

derzelver belasting met landwater, tegen de 
belasting van het Eiland Walcheren, te ge- 

lijk mer de wederzijdfche vermogens ter ont- 

lasting: en 'er zal geene twijfeling overblij= 
ven, of her bezwaar van Walcheren zal 

dat der genoemde Eilanden geenszins over- 
weffen, en, bij cepige van die, zeer ver te 

kort fchieten, 
Ik herhaal het, het Eiland Walcheren is, 

van alle de groote Zeeuwfche Eilandén, wat 
den overlast van het landwater aangaat, hete 

minst nadeclig gelegen. En wil men hier van 
bewijzen, die toch alléémr moeten beflisfen, 

dan ga men flechts na, welke verbazende 
ftreken weitarid méh in andere Eilartden vindt, 

die, om dat dezelve, vroeg in hét najaär, 

met water bezet worden, én, laar im het’ 

voorjaar, daar mede bezwaard blijven, cot 
al- 
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alle andere bebouwing ten eenemaal onbê- 

Kwaam ‘zijn. 
Men voege daar bij die weilanden, welke 

men, om dat derzelver oppervlakten, fchoon 

wel boven het winterwater, echter niet hoog 

genoeg gelégen zijn, om, met voordeel, 
granén enz. daar op te kunnen teclen, at 

mede wijslijk tot weilanden gelaten heefts 

én men ftelle alle deze weilanden. tegen de 

grootte der Eilanden, waar in die gelegen 
zijn,’ en men vergelijke deze dâ tegen de 
grootte der weilanden, in Walcheren, die die 

zijn (NB) om de hoogte en menigte des 

landwaters: én men zal duchtig overtuigd 
worden, «dat het Eiland. Walcheren, van allé 

de groote Zeééuwfche Eilanden, met betreke 

king tot den overlast van het landwater, het 

minst nadeelig is gelegen; en wel zóó voors 

deelig, als eenig Eiland; met betrekking tot 
deszelfs gebuür- Eilanden, a} mede uiv de zee 
ópgewasfen’, met moöglijkheïd zija- kam, 

Ik wil wel toeftemmen, dat, als men; in 

gevallen,” gelijk het: voorhanden. zijnde, de 
zwaarfte eh mieeste klagtefi voor de gegrondfte 
bewijzen van óverlast en {châde moest opnes 
mien, én houden; mien dat zoude moeten bes 
fluiten, dat het Eiland Walcheren, door ‘het 
Jandwater, aan deszelfs fuine was gebragt; 



156 A. SCHRAVER, ANTWOORD OVER 

maar zoo blind gaat men, in het algemeen, 

geen klagers meer te gemoet: men gelooft 

niet meer, ten zij men onderzocht hebbe! 

Men klaagt, in andere Zeeuwfche Eilanden, 

ook altijd over den last van het overtollig 

landwater, en, in de meeste. Eilanden, bij 

fommige faifoenen, waar in veel water valt 

en allen {luisgang, door lage winden, en „loo- 

me ebben, belet is, met meer reden, dan 

in het Eiland Walcheren; maar gefteld, dat 

de ontlasting is, gelijk die behoort te zijn: 

dan klaagt men toch; — en waarom klaagt 

men? Voorzeker om dat men nooit te vreden 

is, en de- boer. dit met den wijsgeer, den 

$taatsman en den held, gemeen ‘heeft. 

Maar in Walcheren klaagt men toch het 

meest, en aanhoudend, en luide: en zie hier 

eenige ‘redenen ‘er voor, 

Men klaagt, in Walcheren, het meest, om 

dat men, federt oude tijden, tot heden toes, 

begrepen. heeft, ‘dat men het naaste was aan 

de bronnen, waar uit krachtdadige middelen 

konden vloeijen, om, op de eene of andere 

wijs, in. die klagten te voorzien; en de on- 

dervinding geleerd had, dat men aldaar zelden 

vruchtloos, «en zonder, geholpen te worden, 

ganhoudend ‚klaagde, , 

Mn. klaagt nu luide in sides „om dat 
men 
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men; federt eenige jaren, de redenen tot kla- 
gen, in ‘dat Eilind, zelve aanmerklijk heeft 

vergroot en vermeerderd: want naar mate de 

koophandel en zeevaart, eertijds, zoo luister= 
rijk, als gelukkig gedreven, afnamen; gaven 
de weilanden minder voordeel, om dat de vet- 

weijerije, in evenredigheid met de zeevaart, 

verminderde: = en men fcheurde de weilan- 

den, om die tot graanlanden te maken. 

Hief op volgde, door een famenloop van 

omftandigheden en zaken, ons allen nog le- 
vendig in het geheugen gedrukt, eene voor- 

beeldlooze en aanhoudende duurte der granen 

en andere veldgewasfen; — de akker gaf rijk- 

lijk deszelfs vermogen, ef de Landman kreeg 
zijn vlijt dubbel beloond: doch daar de Land- 

lieden niets meer dan menfchen zijn, bleven, 

bij het aangroeijen hunner winften, hunne be- 

geertens gelijk aan de nooit verzadigde gra= 

ven, en alles, wat zij tegen hunne weiden en 

akkers riepen, was: geeft! geeft! — In de- 

ze hijging naar «winst, poogde de boer, op 

zijne beurt, cok over de fchikkingen der Na- 

tuur te heerfchen,; en dreef den ploeg in 
zulke gronden, waar uit de reden die eeuwig 

zoude geweerd hebben; — de lage weilanden 
wierden gebroken, — het’ daar in gezaaide 

verrotte of ‘kwijnde, door den verkouden 
pi grond, 
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grond, en op. enkele plaatfen verfcheen eeu 

dun en krank gewas: het natuurlijk en te 
voren bepaalbaar. gevolg eener onnatuurlijke 

en onbepaalbare drift naar grootere en groo- 
tere winften, — En zie daar. de akkers, over 

welke ten thans, in Walcheren, met zoo 

veel nadruk, klaagt, die met overtollig land- 

water belast zijn. - En „als men zoo verkiest 

te blijven voortgaan, met «telkens Jagere en 
lagere gronden te willen bezaaijen: zal men 

ook, bij woordduuring, nieuwe redenen tot 

klagten veroorzaken, en; deswegens; harder 

en harder kunnen opdeunen. 

Veelligt zegt men hier tegen: — indien dit 

zoo ware; wasrom dat niet liever hooger 

weilanden gefcheurd en bezaaid, dan zulke 

lage en met water. bezette gronden? 

Hier op dient ten antwoord, dat men, in alie 

Zeeuwfche Eilanden, fommige hooge gronden 
tot weilanden heeft moeten maken: vermics 

die, om derzelver zandachtige fchraalheid en 

droogte, niet met voordeel; tot het teelen 

van granen enz., konden worden gebruikt. 

En andere hooge landen, van betere geaart- 

heid, heeft men weijen moeten laten blijvens 
om dat die, of tusfchen andere in lagen; of 

te ver van hunne eigenaars of bruikers ver- 

wijderd waren; of niet zoo gemaklijk kunnen 
be= 
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bezocht worden, als tot bebouwing der lan- 

den, en- het afvoeren der vruchten, wordt 

vereischt ;. en te veel blootgefteld zouden zijn 
aan de vertreding en vernieling van het vee, 

dat, bij fchaarsheid van voeder, uit de new 

vensliggende weilanden loopen, en op de be- 

zaaide velden zich zouden pogen fchadeloos 
te ftellen. 

Deze ongemakken vindt men minder in de 

lage weilanden: derzelver gronden zijn door- 
gaans van betere geïertheid dan die der koo- 

gere; en door de laagte zijn ze altijd met 

water omringd, en daar door het vee minder 

genegen of in ftaat, om daar in of uit te 

kunnen geraken: zoo dat die lage gedeeltens 
der Eilanden, door de wijze fchikkingen der 

Natuur, fchijnbaar tot weilanden zijn afgezon- 

derd, en den menfchen aangewezen. 
En daar die lage gronden, zekere tijden des 

jaars, zonder eenig nadeel te lijden, met het 

Jandwater zijn bezet, juist als het vee in de 

ftallingen is, of behoort te zijn; had dit den 

landman moeten leeren, deze lage gronden tot 
weilanden te maken of te laten, en niet, te- 

gen de blijkbare orde der dingen, uit over- 
drevene baatzucht, die te. willen bebouwen. 

Men klaagt, in Walcheren, ook. wegens 
pverlast van het landwater, om dat eenige 

buie 
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buitens of túintjes, die; of geheel, of ge- 

deeltelijk, op een te laag terrein zijn aange- 

legt, niet zoo lang droog blijven; en zoo 

fpoedig droog worden, als de eigenaars zulks 
»gaarne hadden. 

Ook klaagt men, in Walcheren, over den 
last van het landwater, óm dat, voor drie 

bevolkte Steden; in dat Eiland gelegen, eene 
groote menigte groehtens en moeskruiden noo- 
dis’ zijn; en thans, door bet floopen van 

vele kapitale buitenplaatfen, meer dan ooit; 

en men juist den grond, daar toe, aan alle 

hoveriieringen ef moesferijen, niet zoo hoog 

bij den anderen konde hebben, als, tot eené 

vroege bouwing én voordeelige” vruchtbaarheid , 

gewenscht wierd; men dus verpligt ís geweest, 

ook verfcheidene lage landen, in’ vof vaan die 

hovenieringen “en ‘moesferijen liggende, — daat 

toe te gebruiken: die, bij eenigzins ‘ongewoon 

hoog landwater, vroeg dras wierden; en niet 

vroeg in het voorjaar konden beärbeid of bes 

zaaid worden, 
Maar zulke, en’ allé dergelijke klagten; 

doen niets af," om te bewijzen, dat het Eí- 

land’ Walcheren al te onmatig, ‘of meer dän 
in vroegere tijden, met deszelfs“ländwater bet 

zwaard is, zoo lang men, voor dat” bezwaar, 

geene andere en meer beflisfende “redenen: bije 
brengt, 
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brengt, “e= Zoodanige redenen‘ kunnen nier ge 
legen: zijn ín het ‚getal der luizen, waardoor 
het: ländwater moet ontlasten? want hetris te 

algefmeen“bekend, ' dat »-dit;getal nu nog, gelijk 
laat smet! het: gewone van vroegere eeuwen; 

Ook is de wijdte der! (luizen hiet “mindet 

dan oudtijds; — en:sde: belemmeringén. ‘erk 

‚ hindernisfen; tegen. de: ontlasting van het vland= 

= 

water; uit. het Eiland:-Walcherens. zijn niet 

aanmerklijk vermeerderd. of verergerd ; » derhal= 
ven moeten „de klagtett® meestal, ongegrond; 
en. de ontlasting van “het landwater; uit dat 

Eiland, nu hog even mooglijk: zijn; door „die 
vier fluizen:, als in de» dagen “van ouds. +5: 
«Men hoore, onbevooroordeeld, ‘en overwe 

ge . bedaardlijk mijne, redenen;. welke “rik; 

ten bewijze. daar van, zal bijbrengen: : … 

In de maand Maart. desrjaars 18or'; ‚hoors. 
de men. in, Walcheren» veel; en-oóp ve- 
lerleie. wijzen;  fpreken over de ongewone, 

hoogte, die het landwater „destijds ;// in: dat: 
Eiland, “bereikte; en die „men: zeide; -dat; in 

de maand Februarij te vorenz--op, 36-duimen 

hoogte, aän de peilpalen , ‚„was.-geweest:”’: 
„Zulk „eene: hoogte van, landwater ; iù een, 

Eiland, welkers. gronden; over het algemeen; 

onder de hoogfte van Zeeland kunnen wotden- 
gefteld ‚ kwam mij, ongelooflijk voor. » Il e- 

„L DEE Ls L floot 3 
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floot, zoo veel tijd en omftandigheden mij 

toelieten, hier omerend! onderzoek te- doen; 

en in niets te beflisfen, dan het geen mijs 
bij veigene ondervinding, bleek waarheid. te 
zijny-of dar, ten minften, de grootfte fchijne 

baarheid voor zich: had. 
„Ik begon dan,’ ’snamiddags, van den geen 
Maart 1801, mijn- onderzoek, en bevond, dat 

de. fluis, onder den Steenen Beer, reeds om 

a uuren, met een merklijk verval, ontlast- 

te; gelijk ook de. Mannezeefche fluis, toen 

ik daar bij kwam, met een nog grooter ver- 
tab, het landwater doorliet, 

Het was toen de derde dag na kwartier 
maan: en: dus, volgens. de gewone rekening 

aldaar, één uur vóór den tijd van. het laag 
water. De wind waaide ftijf door, uiet her 

zuid- zuid-westen en zuid-westen, en: derhial- 

ven niet gunftig tov den afloop des waters 
uic de zeegaten; en nog minder voor de eb- 

be in Welfingen, en in de Middelburgfche 
haven: zoo. dat men, zonder hier in te gunftig 
te rekenen, gerustlijk kan vastftellen, dats 
toen ik de. werking der gemelde fluizen bee 
gon waar te nemen, het water nog op. geen 
q voeten nâ, tot het peil der lage na- en 

foorjaars ebben, was gevallen. 
Den 11 Maart daar aanvolgende, moètende. 

toen 



DE SUATIE VAN WALCHEREN: 163 

toen het watef afgaan tot vijf turên ’s’avandss 
ondervond ik; dat de voorfchr. {luizen reeds 
omi vier uuretì fuëerden,ern de, Welfingfche 
fluis, volgens bericht, teeds: een half uur té 
voren had beginnen te Werkers 

Den 1gden Maart, met de mietiwe tiaäts 

was ’er ’s morgens, voór half zeven “uurens 

reeds weder fluisgang;, niettegenftaande destijds 
het fpui- fchuurde; en- het eerst om half age 
uuren laag. water zijn moest, Ek wagtte; aan 
Welfingen, den tijd van het laag water af; 
tot zoo larig dat het, aan de palen-vän het 

Welfingsch bruggetjes over de fluiskil liggen- 
de, omtrend twee duimên was opgegaan; en 
bevond toens dar; oriaangezien het ontlastend 
landwatefs en Het fchuren van het fpui, 

het welk eene darmerklijke verhooging ‘in de 
Middelburgfche haven en in Welfingen, bover 

het anders gewoon laag water; te weeg bragt; 
„de ebbe, ten minften; twee en een halven 

voet lager ging dan het water op den gier te 
voren, anderhalf uur wóór laag water tijd; 
was. vp 

Van Welfinger aat de Meannezeefche fluis 
gekommen zijnde, was die verfchil van de toen- 
malige ebbe, met het merk van het water 
op den geer, ’S namiddags om half drie uu- 
teh, nog ewee em een halve voerens er ds 

Ls de 
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invallende vloed ‘was toen, bijdeze fluis ; 

nog ‘niet merkbaar. « ’ 

Ik begaf mij woort. naar de uis beide den 
Steenen Beers’ aldaar gekomen zijnde, . was 
het omtrend half “tien -uuren ’s voormiddags ; 

en de verhooging des waters, in de kaai, 
reeds zigtbaar: vêrmits;de. vloed nu daadlijks 

twee ‘uuren «lang, tegen ‘het ontlastend land- 
water inwerkte; ‘en evenwel ontlastten de bei 

de kokers dier fluizen, ‘toen nog, met een 

aanzienlijk verval, é 

Des anderen dags; den ren Maart. ver- 

tok ik, ’s mofgens om half zeven uüren, 

uic Middelburg; „de {luis onder ‘den Steenen 
Beer was toen nog gefloten; maar de Manne- 
zeefche- fluis: begon te werken, toen ik’ die ; 

bij gisfing, roo roeden voorbij was. 

Zoo ras ik de Welfingfche fluis kon bee 

merken,  ontlastte deze het landwater reeds 

dwars over de geul van Welfingen, tot de 
tegen over liggende zandplaat, welkers ‘punt, 

door de kragt der ontlasting, geheel oostlijk 
was overgezet. 

Ik vervolgde mijnen weg naar Rammekens, 

en wagtte, op den. triangeldijk,. «het in- 

vallen des vloeds af, Omtrend agt uuren 
merkte ik, op ftroom, de kentering van den 

vloed tegen het ontlastend landwater. Ik 

toef. 
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toefde ‘zoo’ lang,” dat’ de -lijme. der kentering, 

tot recht “voor «den «mond “van Welfingen was, 

doorgezêt s “toen keerde ik ‘te rug,» langs „Wel 

fingen ‘ende Middelburgfche haven, met ooge 

merk"“om te>‘onderzóeken,„ of ’er zoodanige! 

belemmeringen en hindernisfen in beide, of: 

in een>van-beide, mogten zijn, - die een-daad- 

lijken ‘tegénftand „-raan «de. ontlasting; des lands, 

waters, > konden “toebrengen: en fchoon, ik: bees 

merkte! dar” de--minfte. diepte destijds wasin 

Welfingen;- voorvde galg; befpeurde ik. evens; 

wel niet;darrdiet eenigé vertraging, « in_ den. 

afloop « des ‘landwaters uitwerkte, . want. „deze: 

vertraging, moest. ‚nu, ‘ophet duidlijkst, «t& 

ontdekken. zzijn: vermits,-her- water, in Wel 

fingen, op het laagst, eh het. verval der: luie: 

zen ‘thansysnw'/Zoo lang geloopen en: keen 

te. ‘hebbeni,: het geringst! WAS vuil», e) 

aUitsvalle deze — waarnemingen, arica” iks 

dat, . hoe ‘waâtachtig: “heto:is,’» dat: Welfingen. 

en; de--Middelburgfche -havens;--die, patuurlijs 

ker “wijzes moesten-.deelen in: ‚de verzariding 

van het Vlakke’ /mietn meerusdie., „diepte, en: 

ruïfntexhebbeng als: in: vroégere. tijden ; echter 

Welfingen en de Middelburgfche. haven, thans, 

nog sier, vsderämaten,/zijn belemmerd,” dar. het 

_ water/vân ébbey daar. uitsafloopende, totsop 

hee aogénbliks;van laag : water - toe, geene 

ig L 3 vrije 
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vrije gemeenfchap met het water op ftroom 
bleef behouden: en; om die reden, gecne 

genoegzame diepte of ruimte meer zoude heb- 

ben, tar een woeglijken afloop van al het 

landwater, dat de drie. fuizen. ‘er: io ondas- 
tén kunnen, 

Want het behoêft geen vrede: betoog 
dat Zer “diepte en ruimte genoeg in Welfingen 

em in: de Middelburgfche haven äs, om bet 
landwater , dat die ‘Muizen ontlasten kunnen, 

te’ laten afloopen, wanneer. die dieptens niet 

minder. zijn dan de laagte, waar toe ‘het Was 

ter binnen ’s Lands ‘behoort te‘ ontlasten; en 

die ruimrens piet minder zijn dan. de breed- 
tens, langs welke het landwarer tot de fluj- 

zen wordt aangevoerd. 
Dat nú die diepten, in Welfingen en in 

de Middelburgfche “haven, nier minder zijn 
dan de laagtens, waar toe het wäter” bin- 
nen. ’s Lands, uië het Eiland Walcheren, be- 

hoort te ontlasten; is genoeg bewezen uit 
de laagte, waar toe het water van ebbe, 
in Welfingen envin de Middelburgfche hae 

ven, gelijk met het water op ftroom kan 
aflaopen. 

k Màar- om dit ook, “boven alie tegenbeden- 

kingen. ‚te voldingen , zal ik die bewijzen 
gie de haopre van her Jandwarer zelve, zoo 
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als. het,” ten tijde “mijner “waarnemingen, in 
het Eiland Walcheren ftond, - 
Op den zden Maart des voorleden’ jaars 

t8or, vond ik het landwater, aan de peil- 

paal,\in “den Veerfchen watergang, beweêsten 

de rijweg” van Middelburg, naar. Veere, 30 

duimen; en ook nagenoeg gelijke hoogte aan 
de peilpaal, buiten de Vlisfingfche- poort, 
bij de, verwerij. Hèt kwam ‘er nu op 

aan, in-“welk eene betrekking dat men „de 

were aan ai pipe te befchou- 

wen had. 

„Dat dear door die geralmerken;, wilde aan- 
duiden: de hooge en voordelige ligging. van 
het Eiland Wâlcheren3z: en elken voorbijgaan 
den befchouwer,: daar door,’ op het kragtigst 

bewijzen, dat het Eiland’:Walcheren 36 duîs 

‚men hoogte’: landwater “konde bergen ‚> zondet 

dat: nochthans ey gedeelte van -deszelfs bouwe 
Janden buitengewoon bezwaard. waren „dit kon, 

ik niet denken datde vmeening: was geweest: 
het flrookte- ten’ minften:in het geheel niet 
amet” die huide -klagten “van “fommigen „> wegens 
overlast ovánz:landwater,- Maar hèt was mij 

echter tot genoegen, datrik-hier. door, -no- 

pensemijne in vvroegere «tijden „ gedane’ waar- 

nemingeri, over: de--berréklijke hoogte. van 

Waldherens: gronden, > ten opzichte „van, «het 

Syr Moca L 4 ge 

rf 
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gewoon-läag, water aanne wa de, 
grootfte verzekeringbrkreegs / 4// Luo 

„Ik: kon ook niet weenohtlerftelletign ae de 

getalmerken;, aan-de peilpalen, bewijzen moes-: 

ten. het -eigenlijk:-bezwaar: van. ‘het Jandwater: 
vermits.:jer/ dan  voorbedachtlijk een» bedrog „ 
inshetssmerken ‚of »ftellensvan die, palen,» zou 

der-gepleegd ‘zijns! Jen +het zomerfailoen. dit: bes, 

drog «klaarblijklijk, zoudé. aan den, dag “bren: 
gen;s-en het edere daar is ‚zoo: Kg 
des! Jogenftraffenolsatisg vib ties osaúrikag 

Want het kan van ieder gezien worden» 
dat; bij laag: zómerwater 5’ “dit nog, teekent{ op 

rav duimen aande: palens. derhalvem, moeten 
deze ie-duimen eerst, van die ‘hoogte “wórden! 

afgetrokken, «welke men, in der tijd,’ bes 

vindt; dat-<hetsWater:cäân ‚de peéilpalen. tees 

kent:s en «dan. heeftmen in ‘de rest‚‚-de was 
re:hobgtë, «die chet dandwater,. boverv.hee: laag 
zomerpeil „…ftaat 3-maar,-men. heeft nog gens: 
zinssvher eigenlijk:;bezwaar. >. nv vo in oÔ 

oiOmordan het reigenlijk“ bezwaar var het 
hs ree vinden js moet ‚men ‚var de, rests 

die, ma aftteks-det zooveven gemelde 12 dui 
men „zorherpéilshóogte', ‚nog vaan 1de palen 
overblijft; „en. welke ‚-=volgens: mijneiwaarnes 
ming e-van” den: igden,,Maart 1801, 1&1dvimen 
‘was aetCwant- 12; vansgo oyhnng” rest: 18)idui 
Og adr 4 men) 
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men) nogeensvaftrekkem die: hoogte van het 
landwater, «welke inhet ‘länd blijven moet; 

om, zonder-fchade, voor de gezondheid, en» 

de behoeften van ' menfchen en vee, de uit- 

waasfemingen inde zomermaanden 5.1 daar uit 
te. kurinenmisfen: «die als-dan veel meer: be= 

dragen’ dai: hec-water, ‘dat indie zomermaane 
den valt en-:foms „bit: flooten:;>-poelen enz: 

mag gerekend worden op de vermindering -vaùp 

beduim -hóogte- daags, Zie BN EEUWEN TIJD , 

Wereldbefchouwing ‚… 2ote”-befchouwing ,. $v62t 
en ole 5 enrover, de ‚menigte » der. nitwaasfêmis= 

ssin-seenszömer; zie, Lum omr 's- Notuurs! 

en » Wikig befchouwing des -Aardklootsì 
Sr 4gOadoprevo nadde sab Aargeal ohiehbierng 

„lk, zal! voor deze. uiewdasfemingen fleches: 
vier duimen ‘hoogte vwatersriboven ‘het zomers 
peil, ftellenz,o’twelk niemandoce eel. kar, 
voorkomen, „Deze vier duimen hoogtes „voor 
de “uitwaasfeiningen in de zomermhanden;: ge= 
voegd bijde 12:-duimén, „die het landwaters, 
bij laag, zòmêrpeil ‚nog - dan:-de palen: téekénty 
bedragen 46: duimenz:ven deze nú afgetrokken 
van:go duimen: rest;nog141duimen :die, «als 
les ten nadeeligften!- genomen „shet eigenlijk: bee 

_gwaar kondew!uitmaken, stoencik „bop: den:spë°® 
Maare: 1801! het landwater „de-nhoogtevan>ga 

duimene aan jieopeilpelen „zag nredkenen, ij luo8 
20 L 5 Wess 
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Weshalven men, om de menfchen in ftsat 

teftellen ter richtige beöordeeling van het 
eigenlijk bezwaar des landwaters in het Eiland 
Walcheren, de peilpalen had moeten merken, 

daar nu 17 duimen ftaan, met 1 duim, en 

zoo. opwaards; en ook van o duimen neder: 

waards: om het laagfte zomerpeil zoo wel te 

kunnen waarnemen, als het gemiddelde en het 
eigenlijk bezwaar. 

Om peilpalen naar de kunst te ftellen, wist 

ik wel, dat men zich bepaalde op de laagte 
die de gemiddelde na- en voorjaars-ebben af- 
loopen, om dat men, in die tijden des jaars, 

het landwater ontlasten moets -en‚ na deze 

gemiddelde laagten der ebben overgebragt re 

hebben binnen “‘s Lands, dan van het aange- 
nomen laag watermerk op te tellen met één 
duim, en voofts zoo als dit: op de peilpalen 

is gedaan; =— en gelijke merken oek te ftel- 

Jen aan de buiten= of zoute einden der: flui- 
zen: dan kan men akijd zien hoedanig het 
verfchil is tusfchen: het daaglijkschrlaag water 
buiten- en. de hoogte van het landwater- bin- 
men de fluizen: ‘en ‘dan kan ieder ligt wetens 

welk. verfchil Per. is tusfchen -des laagte” def 
Ebben ende “ hoogte des landwaters; “maar 
tevens ook is dan, “ voor- elk belanghebbende’, 
kenlijk, of der:luizen ter behootlijker wijd” zijn 
ad ed out 
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ontftempeld geworden; of de deuren der {lui- 
zen gemaklijk bewegen; genoeg -opendraaijen, 

en. terftond „bij de minfte rijzing van het bui- 
tenwaters digtdrijven: en, deskundigen zouden 
als dan;-ruit „de, melheid ‚des afloopenden wa- 
ters, em de omtrekken der fluizen, ten duide 
lijkften ontwaren, dat ik, ten aanzien vanhet 

eigenlijk. -bezwaar- des landwaters ; ‚ waarheid „heb 
gefproken 3; maar ook -:dezen;;regel . vond „ik 
bij de peilpalen, miet. in vachto-genoamen., 

Ik- moest „dus mijn „bewijs „vinrichten, als 
volgt : „het merk -des- buitenwaters zoa alsk 
die, op-vdengden Maart…18o1 „‚-omtmend een 
groot ùur: voor «den tijd’ van- laag water, „aan 
de Moannezeefche,. {luis 47 miet”, flijve. westlijke 
winden , waarnam „toen. die {luis reeds ‚met 

een groot. verval, in, de „Middelburgfche . hae 
ven ontlastte „ven ‚het laag. watermerk ;-dat ik, 

op, den: ‚ngen: daaraanvolgende ,  onaangezien 
hêt fchuuren van ’% fpui, en het ontlastend 

Jandwarer van drie «fluizen, in Welfingen en 

voorts fog ‘aan de Mannezeefche ‚flmis „… op= 
merkte, -gaf een werfchilvan; ruim. 28 vaêren; 

of 30 duimen, ‘Indien zm: iet- ‘Jandwater; „bij 

mijne „woaeneming aan. de „Manniezee{che … fuis, 
op-den. gezegden gîen Maart ; > flechts het, een 

van: 4- duimen „door „die fuis ‘onrlaste, 
} kan, Gn met zuike „ebben als:.de ge 
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malige, die‘ naauwlijks ‘iets meer ‘dan dag 
lijks was, ‘zo duimen ‘hoogte landwater uit 
het Eiland Walcheren’ ontlasten 3” en “dar” {bond 

hét’ “landwater nog” 4“duimen boven laag swa 
ter; zoo” als“dir, op den rgden > Maart;> im 

Welfingen ende sagen aat pus 
waargenomen. } Lalit 

Maar het eigenlijk zeen tad: andikarers 
was toen,‘ na ‘aftrek der bedrieglijke: getalmer= 

ken, een hoogtevan “14° duimen ‘weshalven: 

het buitenwater, in Welfingen- en -de’Middel- 
burgfche haven, nogeene- ontlasting: van: meer 
dan 16 duimen verlaging in hetlandwater toe= 
liet, «dan het, eigenlijk. bezwaar “des: landwaters, 
ín ‘het Eiland’ Walcheren ,! veréischttein— En 
fterker bewijs’ “kan men>-met. reden” niet “bege- 
ren, “omte befluiten ;> dat ini Welfingen ens in 
de! käven van -Middelburg « diepte “genoeg 1 is 

overgebleven , - totveên:gevoeglijkén! afloop van 
al:ohet--landwaters dat de daar ropurfüctende 
fluizen-’er ir/ kunnenvvafvoeren; vos vont 

"7Dat 'erl‘ook sruimte-genoeg in Welfingen ven 
in >de ‚Middelburgfche haven sisz ‘om dieiafs 

voeriig- “van “<landwater -gemaklijksortekuanên 
dóoflaten, zal géén verder: bewijs noodig hêbs 
ben ‚-vindien--men. vzich” gelieveo!tessherinnéren:, 
dav ede :-dieptênssi zooo veel meefder. zijns dâns:de 
behoeftens; « enz anevèene hoogtes vamd 1 zich 
wi 1ó 

bd 
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£6 “duimen : water; boven «de: laagte der ebben, 

Yer-een”overfchot: zal zijn;-in «de ruimte van 
des-Middelburgfche - haven, gerekend tegen de 
breedeens;” die ’er, ‘voor het” ontlastend land- 

water , tusfchen” de wakende fluisdeuren , onder 

‚ den Steenen Beer, en die: van de Mannezee: 

fche:{luis, wezen kunnen” En in Welfingen 
is- zeker, die. ruimte nog minder’ twijfelachtig. …» 

‚Maar nu zal, een oplettend lezer mij zekere 
lijk vragen: indien mijne waarnemingen wèl 

gedaan; ven de vergelijkingen, daar op: ge- 

bouwd, juist-zijn: welke «zijn dan toch-de 
redenen, dat, met alle: die genoemde voor= 
deelen, tot eene - gevoeglijke ontlasting, her 
Eiland Walcheren, ten tijdesdier waarnemingen 

half Maart-18or, nog metde. gevondene 16 

duimen  landwater- bezwaard was? 
Even dit verwonderde mij ook: doch-daar 

ik noch «de zekerheid - mijner „waarnemingen; 

noch de echtheid- mijner” vergelijkingen , _mis- 
trouwde; vooronderftelde ik,- dat-’er toeval« 

lige « belemmeringen en hindernisfen moesten 

geweest zijn, of nog waren, welke ;de ont- 
lasting des, landwâters beletteden,: om, ‘zoo 

tijdig dit behoorde, of met alle de moog- 

lijke ruimten, ‘te kunnen werken. In. deze 
vooronderftelling wierd. ik al ras: bevestigd: 

Want. iemand, des bewust, berichtte mij, dat 
er; 
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‘er, in het begin van Novembef 1800, nog 
fluizen wierden gefloten gehouden; offchoon 

‘er destijds, bij iedere ebbe, zulk eene hoo 
ge kolom landwater tegen de deuren perste, 
dat deskundigen niet zonder vrees waren voor 
het fpringen of bezwijken der fluisdeuren3 

‘er bijvoegende, dat meh voorbedachtlijk de 
fluizen toen zoo lang gefloten hield, om eene 
groote hoeveelheid landwater op te vangen, 
en daar mede de fluiskillen uit te fchuuren: 
ter vermijding der onkosten, die men anders, 

jaarlijks, daar aan moest vergraven!! Of dit 
voorgeven waarheid. zij, is mij riec bekend: 

maar het is zeker, dat men, met het opvan- 

gem van het landwater, vrij wel geflaagd is: 

daar van was ik een verbaasd ooggetuige! 

Want in de maanden van September en 

October 1800, is, volgens gedane waarne- 

mingen; gevallen zr Rhijnlandfche duimen 
hoogte water; en uitgewaasfemd gt duimen 

indien men nu. die uitwaasfemingen aftrekt 

van het gevallen water, blijft 7£ duimen wa- 

ter; meerder gevallen dan uitgewaasfëmd, ove- 

rig: dat mens om dat het van alle hooge 
gedeelten afzakt; en in flooten, poelen, enz, 

vergadert, gerustlijk kan ftellen op driemaat 

zoo veel hoogte, of e2 duimen; dit gevoegd 
bij de za duimen, die het laag zomerwater, 

in 
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in Walcheren, aan de peilpalen teekent; kan 
het landwater, in de maand November 18004 

zonder eenig wonderwerk, dan alleen het ons 

tijdig digchouden der (luizen, …geftaan hebben 
tot boven- of in de go duimen aan de peil 

palen. ’ 

„Voegt nu hiet nog bij, dat, in de maan- 

den November en December 1800, nog 7 
duimen hoogte wâter meer. viel dan ’er_ uite 
waasfemde: het welk ten gevolge had, dat 
de fluizen, toen die open. wierden gemaakt, 

telkens werk hadden, om het geen ‘er geduu= 
rig bij regende, en van de gevallen fneeuw 
affmolt, en uit de, te vroegtijdige, noodloo- 

ze volgezogen gronden zakte, te ortlasten; 
en. zie daar nu al her raadzelachtige, wegens 
de hooge teekening des landwaters in het Ei- 
land Walcheren, ten tijde mijner waarnemin- 

gen, half Maart 1801, aan de peilpalen te 
zien, opgelost. 

_Nu ga ik over tot het Wegnemen eener bes 
denking, die foms tegen de ruimten der fluis 
zen, door welke het landwater uit het Eiland 
Walcheren moet ontlasten ;- zoude kunnen wor= 

den. ter baan gebragt: . want offchoon het 
waar is, dat het Eiland Walcheren, ter uit- 

loozing van deszelfs landwater, nooit meer 
dan: vier {luizen,. althans zoa ver de gefchies 
: de- 
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denis ‘ofis onderrichts- heeft gehád?” kan’ hét 
ook waar zijn, dat, alle overige buiten- en 
binnenlandfche omftandigheden gelijk gefteld ; 

die vier fluizen nimmèêr toefeikend zijn: gee 

weest, om al het landwater, uit dat Eiland, 

tijdig genoeg te kunnen loozen. 

Om hier omtrend al mede niet“in het on- 
zekere te blijven, “heb ik mij van’ iemand; 
waar op ik ‘meen te kunnen vertrouwen, doen 

Opmeten, de binnenwerkfe breedtens van allé 

Walcheren’s fluizen; en die aldus opgekregen: 

De fluis onder den wal der Stad 

w‚Veercs is met beide kokers. bin= 

nenwerks wijd : . î 14 „voeten. 

De fluis- onder den Steenen Beer, 

„beide kokers, - é 4 Ib 

De -Mannezeefche en Welfingfche 

fluizen, te famen breed binnenw. oo == 
Remnent 

Te fameh binnenwerkfe breedte 
def wier floizen 0 os SA0r veen. 
Hier af voor het openttaan der 

deuren, bij fluisgang, î U 

Rest voor de geheele ruimten der 
vier fluizen LGM, 6 à 36 voetens 

Indien wij nu'ftellen, dat het mooglijk isg 
dat,. door gebreken. aan fluizen; vroege en 
langdurende. regen; opvolgende vorst; natten 

dooi 3 
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dooi westlijke winden enz., het landwater tot 

36 duimen aan de peilpalen teekende: zoude 

dit, na aftrek van 16 duimen, (men herinnere 

zich hier, het geen te voren 'er op is aans 

gemerkt,) eene hoogte van 20 duimen -eigen- 

lijk bezwaar zijn, dat uit Walcheren moet 

ontlasten; om dat Eiland te brengen op: het 

gemiddeld peil, dat is, met 4 duimen. voor 

‚de uitwaasfemingen, op 16 duimen, zoo als 

de peilpalen nu gemerkt zijn. 7} 

Deze ontlasting ka gefchieden, volgens 

mijne waarnemingen, op het laag water, den 

ryden Maart 1801, gedaan, met een verval 

van meer dan 36 duimen op het grootst, 

(want zoo veel. zoude het landwater, op 36 

duimen aan de peilpalen teekenende, hooger 

zijn dan het buitenwater, op het laagst, toen 

bij mij is waargenomen.) en met meer dan 

16 duimen op het minst: gemerkt, dat het 

Jandwater, om aan Het gemiddeld zomerpeil 

te komen, tot geene meerdere laagte behoeft 

af te loopen; Maar ftellen wij eens, om. al 

les-toe te geven, dat, om de minderheid des 

vervals, bij het begin der fluisgangen ;-— en 

om de vermindering :des vervals, bij het ein 

digen der fluisgangerns doorgaans, en Zoo lang 

de fluisgangen duuren, de ontlasting van “het 

landwater, met een gemiddeld verval van 14 

Ì. DEEL ‚_M duls 
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duimen; werke; en offchoon wij dit verval, 

óm «de uitgebreide wârervlakten, die alle de 
flaizen van Walcheren overvloedig achter zich 

‘hebben, «en die «de beste vergaarkommen. van 

andere: Eilanden en “wateringen overtreffen, 

zouden „kunnen bepalen tot de. lengte der flui- 

zen en derzelver killen; en dus maauwlijks "tot 

zor roeden: geven wij echter toe, «om de 

“wrijvingen” en valle andere beletfelen, in de 
ontlasting des landwaters, te kunnen voorbij- 

zien,” dat dit verval zich op eo minuten 
gaans, of 5oo roeden, binnenlands, achter de 

{luizen verlenge. 

Nuis het, door proeven, bewezen, en in 

de waterloopkunde «algemeen aangenomen voor 

een grondregel, dat de fnelheden der loopende 

wateren tot elkanderen geëvenredigd zijn, als 

de: vierkants- wortels. van hare bertreklijke val- 

lingen; — en dat het water, als het op eo 

minuten; of 5oo roeden lengte, éénen duim 

valling heeft, 7o voeten in ééne minut tijds 

doorloopt: en uit dezen regel volgt, dat het 

water “met een verval. van 4 duimen, ‘waar 

van de vwierkants- wortel 2 is, ook tweemaal 

fneller zal afloopen, dan methet- verval van 

één duim, dat is, in plaats van 7o voeten, 

met eene fnelheid van 140 voeten in ééne 

minut. 
Als 
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Als men nu de fluisgangen, den cenen 
meerder en den anderen minder zijnde, daore 

‘éen “op 2 uuren, gelijk aan 120 minuten 

tijds, rekent; en alle de wijdten der vier 

fluizen, na aftrek van de hoeken, die de 

openftaande deuren affnijden, op 36 voeten; — 

en de doorfnede des afloopenden waters, -tus- 

fchen de deuren, in de fluizen, op één voer; 

en indien van den eerften October tot den 

laactten Maart, of gedurende de zoogenaamde 

zes natte maanden, waar in 360 ebben voors 

komen; flechts maar de helft, of 180 fluis- 

gangen zijn: dan is de rekening als volgt: 

36 voeten omtrek van 4 fluizen, vermenig- 

vuldigd met 140 voeten fnelheid in iedere 

minut, geeft 5o4yo teerlingfche voeten, voor 

de ontlästing, voor een minut, door 4 flui- 

zen; dit getal van teerlingfche voeten verme- 

nigvuldigd met de geftelde 2 uuren, of ro 
minuten fluisgang: komt voor de ontlasting, 

met iederen fluisgang, 6o48oo teerling(che 
voeten water; en deze vermenigvuldigd met de 

helft der ebben, die van den eerften October 

tot den laactten Maart voorvâllen, of met 185 

fluisgangen; zullen ’er, in dien tijd, door de 

vier {luizen van Walcheren, zoo als die thans 

gelegen zijn, kunnen ontlasten 1o8864ooo 

teerlingfche voeten landwater, gelijk zijnde 

M 2 mc 
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met 756ooo vierkante roeden, ter. hoogte 
van ééne voet. 

Om nu te beproeven, of die ruimte in de 

fluizen genoegzaam is, fla ik den volgenden 

weg in, en ftel, bij berekening, dat ’er 

van de gevondene 756ooo vierkante roeden 

water, ter hoogte van ééne voet, de helft, 

of 378ooo vierkante roeden, ter hoogte van 

2o duimen, (want met die hoogte zoude het 

Eiland Walcheren, als het landwater 36 dui- 

men aan de peilpalen teekende, eigenlijk be- 

zwaard zijn,) zich in de watergangen, fprin- 

ken, flooten enz. vergadert; dan zal die helft 

2268oo roeden lengte, ter breedte van ééne 

roede, en ter hoogte van 2o duimen, kun- 

nen vullen; en indien. ik nu de overblij- 

vende helft, of nog eens 378ooo vierkante 

roeden, ter hoogte van ééne voet, in de lage 
weilanden en vlakten uicbreide, in de onder- 

fcheidene hoogten van 1, 2, 3, 45 55 Ó» 

en 7 duimen: dan zal de gemiddelde hoogte 
des waters op die laagten en vlakten bedra- 

gen vier duimen, dat een uitgebreidheid zou- 

de beflaan van 1134ooo vierkante roeden, ge- 

lijk met 3780 gemeten, à 3oo vierkante roe 

den per gemet. 

Wanneer men nu voorts ook de 226800 
vierkante roeden waters, die ik tot vulling 

van 
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van watergangen, fprinken enz. rekende , tot 

gemeten maakt, bedraagt dit 756 gemeten, 

gevoegd bij de geftelde ruimte, die het wa- 

ter, dat de vier fluizen kunnen doorlaten, in 

de voormelde vlakten en laagten zonde bee 

flaan, maakt te famen eene uitgebreidheid 

landwater, in het Eiland Walcheren, van 

4536 gemeten. 

Op de algemeene kaart van HATTINGA, 

vindt men de grootte van het Eiland Walche- 
ren bepaald op 42882 gemeten en 80 roeden; 

men vergelijke nu de uitgebreidheid van het 

landwater, dat berekend is door de vier fluí- 

zen te kunnen ontlasten, tegen die geheele 

grootte van het Eiland Walcheren, en her 

zal blijken, dat ’er, met die masfa landwa- 

ter, meer dan 5 gedeelte van dat Eiland zou- 

de kunnen worden onder water gezet, 

Dat deze berekening, ter vinding van de 
ruimten, die Walcheren’s {luizen hêbben, pict 

te voordeelig genomen is, zal genoegzaam in 

het oog vallen, als’ men herdenkt, hoe wei- 

nig, in deze, voor het gemiddeld verval; — 

voor de doorfnede des ontlastten waters, in 

de fluizen; — voor den tijd der fluisgangen; 

— voor het «geral der fluisgangen, in zes 
maanden, « bij-die berekening, in betrekking 

tot de hoogte. des landwaters, cn den: afloop 

M 3 des 
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des buitenwaters,, is bepaald; en des te kia- 

rer ‚zal ook het, bewijs, daar uit, voortvloei- 
jende, zijn, naamlijk: -, dat de wier: fluizen 

sin Walcheren gelijk die thans-gelegen zijns 

»200: wel eene. genoegzame ruimte hebben: 

5 om, het landwater uit het Eiland Walcheren 

».te loozen; als de Middelburgfche haven en 

» Welfingen getoond zijn te hebben, om het, 
» door die fluizen ontlastte landwaters. verder 

» naar buiten, tot de plaats der algemeene 

» verdeeling, te laten afloopen.” 

tier bij. moet «ik nog herinneren, datde 

vorenftaande, berekening is gedaan op 36 dui 

mens. fchoon het, bij eene behoorlijke werking 

der fluizen, en eene goede directie. daar over, 

aicijd onmooglijk is, dat er zoo veel water 

in, het Eiland. Walcheren vergaderen „kan: het 

bewijs voor die waarheid ligt zonneklaar in 

de reeds berekende ruimten der fluizen; — en 

in de bewezene gefchiktheid der Middelburg- 

fche haven en van Welfingen, tot de ont- 

lasting. 

En daar de behoorlijke werking der fluizen 

zoo veel en geheel afhangt van de goede di- 

rectie. daar. overs ‚zal ik, zonder mij met de 

flandgrijpende _ gebruiken of misbruiken van 

Walcheren, of van, eenige andere wateringen, 

in te lazen, eenige algemeene regels opgeven, 

wel- 
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welker -naarkoming zeer zeker de tijdige en. 

voordeelige. werking der fluizen, ter. behoor 

lijke ontlasting „van «het overtollig landwarer 

aan alle wateringen, „en ook aan Walcheren, 

zullen kunnen. bevorderen. 
Ie Alles --wat “tot. het levend -deel der flui- 

zen,-behodrt, ‚ moet gemaklijk en vaardig were. 

ken, zonder nutlooze, wrijving of ftooting 5’ 

daarom» moet men zorgen, dat, desstappen, 

waar op. de deuren draaijen ,, eene -bolronde. 

gedaante hebben, gelijk ook de oppervlakten 

der. potten, waar “in die tappen werken: zie 

dit. afgebeeld in het gfoot:Sluis- Boek, —rfe 
deel, plaar-1ro;-en in het ode deels: plaat 65 

ookin „het ede deel vanhet „groot Molen 
Boek sin de ride, rode, 13de, en rade-platen, 

behelzende “afbeeldingen, van „de « famenftelling 

dersflnis „op halfweg’ Haárlem en Amfterdam. 

Hier „door, werkt „de wrijvisg wan de zwaarte 

der. deuren tegen. minder oppervlakte ;en- daar- 

‚om is derzelver beweging. gemaklijker:; men, 

zie Over de wrijvingen, prsAGUwIERS JVa- 

tuürkunde, uit ondervindingen opgemaakt, 
ifte deel, 6de les, bladz. goe en volggu:- ook 

de; uitloozing des landwaters „meerder; en- de 

flijdagie, minder: „aangezien de fluisdeuren , naar 

mate zij meerder, wrijving „hebben, ook zwaars 

der „moeten werken, en“ trager opengaaf;: én, 
M 4 us 
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dus te minder tijd ontlasten kunnen; “ook 

grooter. kolom buitenwater noodig” hebben, 
om toe te kunnen drijven, waar door niet 

alleen telkens veel zout „water binnen: ’s Lands 

komt, en foms meer dan-’er in dar tij land- 

water ontlastte; maar ook de deuren met meer 

geweld doet aanflaan, ’t geen merklijk meerder 

flijvagie, en gedurige ondigtheid tusfchen- de 
fluisdeuren, en derzelver-belegftukken. of aan- 

flagen, „ten gevolge “heeft, vooral in houte 
fluizen, Tome id: 

2. Men moet de -fluizen -altijd zoo tijdig 

doen herftellen, dac-die uiterlijk half Septem- 

ber aller in volkomen ftaat van werking zijn, 

zonder op den zeeworm acht te flaan, gelijk 

thans vele de gewoonte hebben: er- zijn 

vrij betere middelen tegen de vernieling van 

dat infect, als door ‘het landwater zoo onmatig- 

op te vangen, gelijk bij eenige wateringen, 
tot aanmerklijken overlast, en groote fchade 
der landbouwers, in gebruik is, 

3. Men moet geene fluizen, in het najaar, 

langer gefloten houden, dan het faifoen zelve 

ons aanwijst: «dat is, de fluizen moeten,’ bij 

het- eindigen van den zomer, althans inhet 
begin -van den herfst, vrij werken; en het 

daaglijksch bijkomend water ontlasten kunnen, 

Men behoeft, indie jaargetijen, voor” geen 

6e 



DE SUATIE VAN WALCHEREN. 185, 

gebrek aan landwater in Zeeland bekommert 

te zijn; vermits er van September tot Maart, 

in ieder jaar, meer water valt, dan ’er, in» 

dien tijd, kan  uitwaasfemen. Zijn dan de 
{luizen open, zoo is ’er gelegenheid, om tel- 
kens een gedeelte van- zoo--niet al het bijko= 
mênd … water naar * buiten ‘’s: Lands te ‘ontlas= 
ten: en zoo doende komt men: voor, dat het 

landwater “zulk. eene nadeelige: hoogte » berei- 

ken. kan, als anders, met te‘ lang - geflotene. 

fluizen, altijd ‘het onvermijdlijk gevolg zijn. 
moet,‘ in «een “jaargetij, waar in meer water 

binnen ’s Lands valt, dan: ’er — kan - uitwaasfe= 
men. | 

4. Komt men echter, door een nadeeligen 
famenloop- van zaken, of door toevallen, die» 
aan alle foorten “van waterwerken  mooglijk» 
zijn, dan nog tot overlast van: landwarer ;. en: 
vooronderftelt men; dat dit de landen te laat: 

inhet voorjaar zoude kunnen bezwaren: men. 
geve het ontlastend-landwater: dan» meer’ ruim-. 

‚te in’ de°flgizens en men-doe’ de deuren? 

wijd opendraaijen. ; —- En om.die>op- hunnen. 
tijd te doen ‘fluiten: of toedrijven , „hange. men „ 

aan de landzijde „der deuren; doormiddel. vant 
kettingen, aan de-{flagzijdênsder- deuren, en’ 
in het bovendeel der {luizen ‘vastgemaakt, „zoo: 
veel gewigt, als naars gelang van -de - zwaarte: 

M 5 en 
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en werking der’ deuren genoeg. is; en _ men 
Jaar de fluisdeuren-zoo lang bewaken, tot men 

de’ ware evenredigheid getroffen: heeft, zoo in 

de, zwaarten der gewigten, « âls.in derzelver, 

plaatzing aan de kettingen. En deze bewer: 

king wel uitgevoerd, zoo- anders de werking 

en fluiting der deuren goed en digt is, zalde: 

ontlasting zoo veel. befpoedigen,. als de, om- 

trek des ondastten waters ’er, in ‚de breedte 

door wint; dats op de vier {luizen in, Wai-: 

cheren, gewis de ruimte. 4-zäl vermeerderen: 

en van 36 voeten. brengen op» 5o,voeten: —: 

en “derhalven de - uitwerking doen, of er in’ 

de daad eene vijfde fluis was. » 

„5. Nog beters is, het, wanneer men’, bij 

den aanleg van nieuwe fluizen'; gezorgd „heeft! 

om-kasfen io, de zijdmuren „of-wanden té. wers; 

ken, waarvdn! de: fluisdeuren blind; „óf een- 

ftreeks: met de- geheele binnenwerkfe ruimte, 

der fluizens” wegdraaijen. » Zie: deze,-kasfen „af 

gebeeld” in: den” platten „gronden. den: opftand, 

van eene duikerfluiss in hets:groot, Sluis, 

Boek, 2de deel, op de ode- plaat;-- Zulke kas 

fen” laten zich vevenwel. hiet -gemaklijk, in- oude 

fluizen maken; en” vooral in „Houte. fluizen:: 

‘er is echter mooglijkheid toe; mits de werk: 

man, bij de-noodige kunde, ook. etn 

te «voorzichtigheid: harer er velae  aì jo 

‚ 6. 
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6. Men moet ook, -bij «de veerfte - ontijdig 

opkomende vorst, de {luizen niet terftond digt 

zetten; «maar. daar deze - vorst, doorgaans „met 

hooge winden-gepaard gaat, die-altijd--delaag- 

fte ebben ten--gevolge hebben: als „dan:-die 

gunftige omftandigheden zich ten nutte maken; 

en. de -fluizen- onder een vertrouwd toezicht; 

met hunne volle- breedten en geheele. ruimten; 

doen “werken. «Men heeftsgeene zwarigheids 

dat: de fluisdeuren ligtlijk-zullen bevriezenz-ode 

fnelle vafftrooming van het-landwater, langs des 

zelve, belet zulks door de geweldige wrij- 

vingzen de sbeflotenheid-der--fluizen is daar 

toe almede voordeelig; En, heeft. men, ger 

lijk ik bevorens, omtrend ‚het ftellen der ‘pei- 

len, vaanmerkte „zoo „wel, buiten de {luizen 
als, achter dezelve ‚ … overeenfteminende. merken’; 

dan kan men,, als;-het. verval des landwatets 

zoo veel. geminderd ; «er het: buitenwater;;zoo 

veel getezem is, dat 'er: tsfchen . het: buirenr 

en binnenwater-evenwigt begint-te komeny:-de 

fluisdeuren “doen fluiten 3 eri zelfs, „des ndods; 

of tot gemak daartoe; aan--dé nazie der 

deuren, een takeltje toeftellen… k 

7. „Bij dergelijke bewakingen «der Buist 

moet men zorgen; dat de-fchoven gangvaarr 

dig zijns: en ‘dat men. ‘van eene goede job ef 

boot,‘ een <dommekragt, “ijshamers” handfpar 
ken 
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ken enz. voorzien is; en, bij de hei 
ook van het noodig licht. 

8. Men moet met dit bewaken der {luizen 

aanhouden, zoo lang buitengewone  fterke. 

vorst; of het kruijen en zware drift van los 

ijs, zulks niet belet; of tot dat het landwa- 

ter, ter behoorlijke laagte, ontlast is. De 

onkosten, daar toe noodzaaklijk vereischt, 

zijn klein, in vergelijking van het wezenlijk 
voordeel, dat de landerijen, bij eene tijdige 

uidoozing van are nae hebben 

kunnen, 

Ik zoude het nuttige van julke bewerkin- 

gen, uit de werkingen der fluizen, met vrie- 

zend weêr, tot eene fpoedige ontlasting van 
landwater; door voorbeelden, zelfs nog van 

den jongstafgeloopen winter, ftaven kunnen; 

dan daar ik voornam, om, ten mijnen op= 

zichte,  gewigtige redenen, van geen Eiland 
of watering, in het bijzonder, iets, dien aan- 

gaande, te zeggen, of aan te bevelen; zal 

ik de: vrije beoordeeling deswegens aan elken 
onpartijdigen lezer” overlaten. 

En, na nu „ overde mooglijkheid der ont- 

„5 lasting van het overtollig landwater, uit het 
ss Eiland Walcheren, zoo «ten aanzien der- 

»> Vier werkende fluizen, als ten ‘opzichte van 

» Welfingen en de .Middelburgfche > haven „” 

6e 



DE SUATIE VAN WALCHEREN 189 

genoeg gezegd; en eenige algemeene regelen, 

„ óm de ontlasting van het landwater, door 

„ die vier fluizen, te bevorderen,” opgege- 

ven te hebben, zal ik, ten flot van dit ge- 

deelte mijner Verhandeling, nog antwoorden 

op eene zwarigheid, die anders al het vorig 

bewezene ligtlijk konde in de fchaduw ftellen: 

zij is de volgende: 

Indien’ men tegenwoordig al verzekerd is, 

dat, bij eene prompte waarneming van alles, 

wat, ten aanzien der fluizen, tot eene vol- 

doende ontlasting des landwaters behoort, het 

„Eiland Walcheren deszelfs overtollig landwa- 

ter, door die vier fluizen, genoegzaam, bui- 

ten behulp van alle andere waterwerken, zou- 

de kunnen ontlasten; dan blijft men toch nog 

in de onzekerheid, of Welfingen en de Mid- 

delburgfche haven wel altijd in die gelegen- 

heid, en zoo voldoende als die thans zijn, 

zullen kunnen blijven? zonder welke laatfte 

noodzaaklijkheid, alle de overige ruimten der 

fluizen, en wat dies meer zij, niets kunnen 

baten. ; 

In antwoord op deze zwarigheid dient: — 

indien Welfingen zoo hoog verzandde, dat de 

bedding de hoogte bereikte van het laag zo- 

merpeil des landwaters in. Walcheren, dat is, 

op 12 duimen aan de peilpalen; dan was 

/ zeer 
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zeer zeker alle ontlasting, aan die zijde des 

Eilands, geftremd; en de fluizen onbruikbaar 
en“ nutloos ‘geworden. «Maar ik moet hier 
weder terug keeren tot mijne waarnemingen 

van.…den «gden en ryden Maart. 18or, die mij 

overtuigd hebben, dat het buitenwater ten 

minften 16 duimen lager afliep, als het ge- 
middeld zomerpeil des landwaters ‘in- Walche- 

ren teekent: zoo nu het water destijds, den 

raden Maart voornoemd, flechts één voet- bo- 

ven het droogfte in de haven, of in. Welfin- 

gen, geftaan hebbe, dat zeker meerder is ge- 

weësts dan fpreekt het van zelve, dat Wel- 
fingen. enz. mog meer dan de hoogte van 1 
voet zouden kunnen verzanden, zonder nog- 
thans een geheelen ftlftand in de ontlasting 

des landwaters te veroorzaken. _Weshalven 

deze zwarigheid nog zeer verre, en op eenen 

volftrekt onberekenbaren afitand, van de -daad- 
lijkheid gefcheiden is. 
‚Maar ik ben van gedachten, dat Welfingen 

en de Middelburgfche haven zeer mooglijk 
zoo veel diepte en ruimte kunnen behouden, 

en, denklijk, zullen blijven behouden, als 

‘er, tot eme genoegzame ontlasting van het 

landwater, uit het Eiland Walcheren, noodig 

is. En ik “zal den grond voor deze be 

gedachten al mede openleggen. 

In 
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In vroegere tijden, toen ik mijne oefeningen 

begon in die kundigheden, welke tot het vor- 

men van geregelde denkbeelden, over den wa. 
terftaat mijns Vaderlands, noodzaaklijk zijns 

das ik in -wirscuuT’s Verhandeling over de 

Zeeuwfche. Stroomen, hoofdftuk 8, S 172, 
dat de westhoek van Cadzand, federt den 

jare 1703; tot 1746, over de 5oo roeden 

dengte aan duinen heeft verloren. 

Van dien tijd af, en vervolgens, heeft men 

ook waargenomen, het aanwasfen van de 

Kloot; het verbreeden en vervlakken der 

ftranden, aan de Zuidwatering; en het ver- 

zanden van de reede voor Rammekens: welke 

laatfte oorzaak” is geweest, dat het bed van 

Welfingen deszelfs naar buiten afhellenden 

vorm allengs verloor; en dat de ftoffen, die 

‘er de vloed indreef, op een meer lijnregt 

bed neergezakt, voor de ebbe, en kunftige 

havenfchuring,- allengs minder-‘en minder ver- 
plaatsbaar wierden; en aldaar ‘eene verhooging 

te weeg bragten, die eindelijk, met den tijd, 

derwijze toenam’, dat de breede boorden van 
Welfingen vol zand fchoten, en ’er flechts 
ééne geul in overbleef, die, met lage ebbén, 

nagenoeg doórwaadbaar was. —' En welke 

nadeelige verzanding, mèt de gevolgen van 
dien, toenamen, in evenredigheid der verliee 

7 zen, 
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zen, die het overliggend - Cadzand, aan dese 

zelfs duinen en ftranden, onderging: doch 
welke verliezen eindelijk op het hoogst geko- 
men zijnde, en de ftroom, door alle die op- 

ruimingen, zich nader onder den Vlaamfchen 
Wal, naar deszelfs eigene wetten, den weg 

gebaand hebbende; is ook die geweldige 
aanvoer van zanden, die de ftroomen met den 

vloed, geholpen door de winden en golven; 

van het zuiden toc het westen, naar Walche- 

ren, beoosten Vlisfingen, op het Vlakke, en 

gedeeltlijk in Welfingen, ftuwden, allengs vers 

minderd, en met dezelve ook de opdrooging 

van Welfingen enz: waar aan men, in de 

laatstverloopen jaren, zoo veel mij bekend is, 

geene aanmerklijke veranderingen. ten nadeele 

befpeurde; althans geene van dien aart, wel- 

ke ons, met redenen, doen vreezen, dat die 

eenmaal den afloop des landwaters,. uit het 

Eiland Walcheren, zullen kunnen beletten. 

Het is hier mijne zaak niet, om te beto 

gen, in hoe ver men redenen heeft, om te 

hopen, dat ’er, ten aanzien. van de reede 

voor Rammekens, en dan ook gevolglijk 

voor Welfingen en de Middelburgfche … ha- 
ven, gunftige omftandigheden zullen opdagen: 
fchoon het tegenwoordig blijkbaar is, dat de 

gelegenheid, zoo die al niet veel verbetert; 

de- 
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dezelve « ten minften, wiet, nadeeliger: worde: 

men leze ‚sten dien opzichte, de noot; op 

sbladz,, seven 23, in shet onderzoek. naar de 

„gefchiktheid der Stad: Middelburg, tot den 

Oostindifchen handel.s;;-door. den Heer pv. 

pouss-te Middelburg, bij S. van Benthem, 

in die jaar, uitgekomen. Zij luidt als volgt: 

"ss dit, ftukje, gelijk uit de voorrede blijke, 

3» teeds-over: een geruimen tijd opgefteld zijn- 

5, de; ‚was-de haven van Middelburg en, Wel- 

pe fingen als toen veel krommer dan nu. De 
sy rapporten ten minften, van ‚deskundigen; wel- 

vayke mij. van tijd tot, tijd „gedaan. worden, 

„35 berichten, ‘-dat vele uithoeken; welke „het 

tss- Wenden. van. groote -fchepen « hinderlijk wa- 

3» ren, allengs afnemen; en het, federt de 

‚ Vredespreliminairen , binnenkomen van fche- 

s, pen; dieper gaande dan de laatst alhier ge- 

‚ss bouwde Oostindifche- pinkfchepen, … welke, 

ss mijns oordeels, boven „alle andere foort 

„> verre ‚de voorrang verdienen; bevestigt het 

aangenaam vooruitzicht op. de, verbetering 

» derzelve, „zonder het aanwenden, van bui- 

5 tengewone …pogingen:” 

Men zoude, tot bevestiging hier van, nog 
al ‘het een en ander kunnen aanmerken: doch 

‚bij mijn onderwerp moetende blijven; zaï ik 

alleen. verzoeken; dat men in het oog gelie- 

EL. DEEL. N ve 
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ve te houden, dat diep en droog berreklijk 

zijn; en dat, wel is waar, Welfingen en «de 

Middelburgfche haven droog genoemd kunnen 

worden, met betrekking tot de diepgaanden- 
heid der groote Oostindischvaarders, naar de 

oude wijze gebouwd, die, in vroegere tij- 
den, met 18 voeten hout onder water, de 

haven uit, door Welfingen, naar Rammekens 

voeren: maar destijds kon het bed van Wel- 

fingen, en de haven, door derzelver afhel- 

lend beloop naar het diep der reede, op 6 

voeten, onder het daaglijksch laag water, 

worden gehouden; om dat de ftoffen, met 

den vloed 'er ingebragt, het zij zanden, het 

zij (libber, langs het buitenwaards afhellend 

bed, met de minfte fchuring, geholpen, door 

de wetten der zwaarte, en de vermindering, 

die alle ligchamen, in vloeiftoffen, op hunne 

foortelijke zwaarte in de lucht ondergaan, 

ligdijk affchoven of rolden, naar mate hunne 

gedaantens nader aan den veelhoek kwamen. 

Maar deze vroegere diepte, beneden laag 

water, was van geen bijzonder nut aan de 

ontlasting van het landwater, om dat, gelijk 
algemeen bekend is, de fluizen het water niet 

doorlaten kunnen met derzelver geheele diep- 

te, gelijk fommigen, ten onrechte, gelooven, 

en welk blind geloof de oorzaak is, dat men 
flui- 
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{aizen aantreft, «die 853; "en meër voeten 
te diep zijn aangelegds want de fluizen kuns 

_ pen alleen dat water ontlastei; hetwelk “if 
hoogte boven het buitenwater; waar ovef= En 

door de ontlasting des landwaters gefchieden 
moet, verheven is: Zie verLsSEN’s Riviérs 
kunde, in het 1te hoofdftuk; trde bepaling 3 

het Corollarittm, blade. eo enz. — En hiefs 
om is Welfingen en de Middelburgfche- häven 

thans, voor de ontlasting des landwarters üit 

het Eiland Walcheren, hog diep ‘en ruim ge 
hoegs zoo wel als in vorige tijden; fehoon 
veelligt te droog, of; eigenaartiger, te ofs 
diep; om met fchepen bevaren te wotden; 

van zulk eene onheblijke ed eneen gee 

lijk oudtijds gefchieden ‘kon. 
Na aldus,: zoo klaar mij mooglijk was; éù 

met zulke en zoo vele gronden, als mij toe- 
fchijnen voldoende te zijn, bewezen te -hebs 
ben: „„ dat de vier luizen in Walcheren; -dië 
5 thans gezamenlijk alleen moeten dienen; om 

„ het overtollig landwater van dat Eiland te 
3 verzetten; daar toe in ftaat Zijn; en; des 

ss noods, nog kunnen verbetetd worden; ef 

» derhalven geen behulp van. andere water. 
‚ werktuigen noodig hebbeti;” zoude ik chafis 
deze Verhandeling kunnen. fluiten. 

Maar offehoon het; mijnes inzieris, bij den 
N 2 leef- 
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leeftijd des tegenwoordigen ' menfchengeflachts ; 
niet: noodig zal zijn, andere middelen, behal. 

ven de gemelde vier-fluizen, tot eene behoor- 

lijke ontlasting voor-Walcherens landwater, te 

zoeken; heb ik, om dat ik begreep, aan het 

oogmerk van. -het „Zeeuwsch Genootfchap niet 

te. zullen voldoen; met het laatfte lid der 

voorgeftelde Vraag geheel ongemerkt te laten 

rusten „ ook. wel mijne: gedachten willen zeg- 

gen, nopens die’, middelèn, welke men, in- 

geval er „‚st'eeniger.-tijden , „wezenlijker, belem- 

meringen -in‘ de- ontlasting des landwaters, als 

ser thans nog inhet Eiland Walcheren. zijn; 
of voorzien kunnen worden, zich opdeden:, 

Zouden ;-behooren-in. het werk te ftellen, 

Het Zeeuwsch Genootfchap geeft eene ge- 

paste, aanleiding tot de keus van die. midde- 

len, vin, de, benamingen van fluizen, watermo- 

lens, -afdammingen, of andere werken. 

Ik vind. de” fluizen:-alhier in den eerften 

rang geplaatst: zij zijn de ‘eenvouwigfte, en 

zeer zeker. de -oudfte--middelen; en in een 

land, „gelijk: Walcheren, welker landen, voor 

zoo veel die vroegtijdig-van water onilast be- 

hoeven te zijn, taamlijk hoog boven de daag- 

lijkfche. ebben liggen, ;ook ‘altijd de meest 

verkieslijkfte middelen: om - dat” fuatiefluizen, 

tot de ontlasting van hect overtollig landwa- 
ter ; 
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ter, niets anders behoeven, dan alleen zulke 

ebben,’ die het buitenwater beneden de op- 
pervlakte des waters afvoeren; ‘en om dar de 

luizen veel minder belemmeringen, het zij 

van ftilte, vorst, ijs enz. » onderhevig zijn, 

dan eenig ander der gewone werktuigen, die 

men, ter ‘ontlasting of uitdrijving van landwas 

ter, tor heden heeft ‘uitgedacht. * sn, nn 
De wâtermolens moeten in ‘polders, welke 

lager- liggen, dan de ebben het watêr af 

kunnen voeren; of aan “öpzäfidende känalen, 

en hoog rijzende rivieren, de - (luizen wor 

den toegevoegd; en dienen om het lândwa= 

ter, in een ‘Voorboezem,  zóo hoog op ‘te 

malen, dat dit het buitenwater overtreffe : en 

alzoo de fluisdeuren openpetsfe die hee wa- 

ter, uit den opgemalen boezem, naar buiten 

ontlasten. ata 

Maar’ daar watermolens flechts toegevoegde 

hulpmiddelen. zijn, die, uit zich zelven, ten 

eenemaal dood “blijven, en’ geen enkelen wa- 

terdruppel verplaatfen kunnén; hangt derzelver 
titwerking geheel van den wind af. 
Bij fille of zwakke winden derhalven, doen 
de * watermolens ‘geen of zeer weinig dienst: 

dit zal ieder gevoelen, die begrijpt, dat het 

fcheprad - van een watermolen nier alleen den 

tegenftand’ móet “overwinnen, welke de fchop- 

N 3 pen, 
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pen, bij het inflaan, op het water, ontmoe- 

ten; maar ook het water zoa hoog tusfchen 

en op de fchoppen. moet ligten, dat dit over 
de wagrdeuren in den boezem vallen kan. 

En bij harde. winden, is de beweging der 
watermolens grooter, dan derzelver nut aan de 

ontlasting: want door de {nelie beweging van 

het fcheprad, wordt den tegenftand der fchop- 

pen, in het water, grooter; en de uicloozing 

onvoordeeliger: zie de befchouwende vergelij- 

king tusfchen de watermolens met hellende, 

en die met flaande fchep-raders, bladz. 7, 
in den Haag, bij Munnikhuifen, gedrukt, 

1778; ook het witgebragt rapport van proef- 
nemingen, over de werkingen en vermogens 

van een ordinairen fcheprad-molen, tegen 
gen verbeterden vijzel-molen, in den jare 

1763 genomen, op bladz. 17. 
Ook kunnen de watermolens geen nut aan 

de ontlasting doen, bij vorst, ijzeling enz.: 

weshalven deze foort van werktuigen aan zoo 

vele omftandigheden en toevallen onderhevig 

zijn, dat men, bij derzelver bouwing, ’er op 

moet rekenen, en twee voor. één ftichten: 

iets dar de onkosten ver boven de nuttigheid 

doet loopen. 

Afdammingen zijn zeer goed in alle pol- 
ders, mits men die kan doen in de hoogfte 

8e 
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gedeeltens, zonder daar. mede het water in 

laagtens, die toch meestal ook bij die hooge 

gedeelten zich bevinden, ten nadeele op te 

houden. | 

Maar ,om die. afdammingen juist zoo plaats- 

lijk te kunnen bepalen, ‚dat ’er wezenlijk. 

voordeel, zonder nadeel, mede wordt be- 

werkt; moet men de onderfcheidene plaarfen, 

in alle, derzelver bijzonderheden, te wel. ken- 

nen, om. dic, in eene verhandeling, te kun- 

nen „ontwikkelen. 

Tot de andere werken zoude men kunnen 

brengen de Stoom-machines, zoo als die 
thans, in-eene verbeterde famenftelling, be- 

kend «zijn. Het zijn zeer zeker de beste 
noodmiddelen, om water op te heffen en te 

verplaatzen: om dat -dezelve aan geen wind 

of andere toevallen, welke - de watermolens 

volgen, “onderworpen zijn; maar, altijd gefta- 

dig aan ‚het. werken. kunnen worden „gehou- 

_ den: edoch ’er is ééne zwarigheid tegen, en die 

van -gewigt is, welke mij noopt, deze, in ons 

land, af te keuren: dat, namelyk vele der dee- 

len van dit anders overnuttig, famenftel , indien de- 

zelve breken, of opene andere wijze defect 

raken ,, niet «altijd plaatslijk kunnen worden her- 

fteld; maar moeten, daar toe buicen ’s lands 

worden gezonden: „dar, behalven de kost- 
N 4 baar- 
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baarheid, ook velevongelegenheden, «en-foms- 
bij de meeste behoefte, een langdurenden 

fülftand in de werking,” kan ‘tert gevolge 
hebben. rabais 

Behalven deze, “zijn ’er nog vele werktui- 
gen, die water ‘verplaatzen kunnen, in de 

fchriften der Natuur-. en Warerbouwkundigen, 

voorhanden: dan die ik, om: dat die flechts 

zijn ingericht tot vermaak, of te zwak- zijn; 
om in Eilanden, als de’ Zeeuwfche, tor- det 

ontlasting des landwaters, te -kunnen- dienen, 
zäl voorbijzien. ; 30 

Indien immer, door een onbedenklijken fa- 

menloop van onheilen, de ontlasting van het 

landwarer uit Walcheren dermate moest ver- 

ergeren, dat de fluizen, op de. Middelburg- 

fche haven en Welfingen ’loozende, geheel 

buiten werking” wierden gebragt, “en” de om- 

flandigheden der kust “bleven zoo dlsdie thans 
zijns moest men tot één of meer ‘van de 

voorfchrevene middelen “de” toevlucht “nemen. 
En in zoodanige onyethoopte gevallen, “zou- 

de ik mij eerst bepalen tot hetleggen. van 
één of meer fluizen. 

De plaats, reeds“voor jaren, daar toe in 

aanmerking gekomen, paamlijk aan de noord- 
oostzijde des Bilands, teinde den Orange- 

Polder, is zeker eene der gefchiktfte. — En 
de 
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de lengte, die het water zoude moeten af=: 
loopen, om te ontlasten, van de gracht: 

der Stad Middelburg af gerekend,” als zijn- 
de de famenvloeijing der westlijke: ‘watergan* 

gen; naaf” Waulpenburg,  is“niet. meer; dan’ 
de ‘lengte van. den Steenen Beer, tot het: 
einde van ‘Welfingen;: ook -zoude men der 

waterverdeeling derwijze kùnnen inrichten dat 

de Veerfche fluis ’er niet door: orafgezogrie 

wierd. Jit „ab ai 

“Maar befchouwd men de wäre stralen pi 

tot eéne voordeelige ontlasting: van landwater : 
— naamlijk eene fpoedige en onbeperkte was 

terverdeeling, buiten de fluizen; “— en de 

légsing van eene fluis,: met betrekking tot 

dé hooge winden, die toch der laag{te ebben. 

veroorzaken, tevens met die plaats alwaar 

aan het Eiland Walcheren, > uit ‘hoofde der 

natuurlijke gefteldheid, het -buitenwater -blijklijk 

tot de” meeste laagte kan afebben: dan zoude, 

Buiten twijfel, eene fluis opde Vlisfingfche 
haven “uicwaterende , * ver boven: eene: aan Wul= 

penburg te verkiezen zijns dicvis, “uic zich 
Zelven., zoo’ klaar, dat het geen bewijs bee 
hoeft, — - Maar of ‘er gelegenheid is, om. 
zoodanige fluis: aldaar. te leggen, is eene ane 
dere vraag: welke ik, als met de gelegenheid 
van het fledelijk terrein der Stad Vlisfingen 

N 5 niet 
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nies genoeg bekend -zijnde, moet onbeflist la 

ten, | | | 
-„Konde. meh, met het - aanleggen. van- één 

of-„meer luizen, ‚in «zulke gevallen „als -voors 

fchreven: zijn ‚1-nog geene. genoegzame ontlas- 

ting des: landwaterss-bekomen 3, dan moest men 

volftreke. tot! „nog „andere. middelen ‚overgaan, 

die, het landwater:tot ‘ meerdere, hoogte, of in 

grootere hoeveelheid, of met “meerdere, {nel- 

heid, bij de fluizen bragten: en hier komen 

mij, naast,de-flpizen,, de- watermolens, — aan 

hoe vele. toevallendie ook -onderhevig zijn, — 

nog het best. gefchikt voor. 

=De. plaatzing-‚van. watermolens, …die ‘alleen 

dienstbaar. moeten>-zijn tot de ontlasting van 

landwater, „moet altijd gekozen worden. naast 

zulke fluizen „welke het minst onderhevig zijn 
aan verlanding; en. daar. het” ontlaste water zich 

het. fpoedigst,-verdeelen kan, 
„„Derhalven -zoude. een watermolen, op de 

gracht der Stad ‚Veere, als in ‘een boezem 

malende „- zeer» zeker. in vaanmerking komen. 

„En veen tweede watermolen, -bij -die ,fluis, 

indien -dezelve konde -gevonden- worden, „die 

inde Vlisfingfche -haven ‘ontlastte. « Nota bene, 
men ‘houde. in +het- oog, dat de geheele ver- 

zanding van Welfingen, en de Middelburgíche 

haven, vooronderftêld ordt gebeurd. te -zijn. 

Wat 
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Wat de. kosten van. dergelijke werken „aan= 

gaat: en welveerstlijk van fluizen, diemen 
tot den eerften rang brengt; en-aan zee moe- 

ten gelegd worden, kan „men eene fteene 
fluis, met twee kokers, iedere. koker op ro 

voeten dag, met den zeedam „ binnenkisting, 

droog maken,en droog houden, niet minder 

ftellen ‚dan «op 6oooo guldens, 
En iederen watermolen, van fteen gebouwds 

zoo als die in Walcheren zoude, vereisch8 

worden, met  deszelfs sikaden, boezem» enz. s 

op 40000 guldens. 

De onderhoud: aan--zulke. werken. is aan 

zoo. vele toevallen onderworpen, dat die niet 

geregeld te bepalen is. 
En de afbeeldingen van zulke werken zijns 

bij zeer. vele « Schrijvers, in. onderfcheidene 

foorten en grootte, overvloedig voorhanden. 

Bij het bouwen van watermolens ,, moet. men 

zich volftrekt „wachten die. verder binnen 

‘s Lands te, plaacfen, ‚dan ncodig is: , want, hier 

door vergroot „men de ‚kosten van het aanleg= 

gen en „onderhouden der „kaden en waterlei- 

dingen, niet alleen, maar men belet, voor 

een groot gedeelte , de - natuurlijke toeleidins 

gen des waters, om dat- die. met de kaden 

worden afgefneden: — -behalven dat her:op- 

gemalen water, als dit niee, tusfchen de lei- 
j a 
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kaden, wordt bij den anderen gehouden, tot 
in den boezem, alle de landen, daar het 
door- “en langs ftroomt,” oneindig meer en 

langdurender, - met «het voorwaards gemalen 

water, zouden bezwaren, dan anders het ger 
Wòòn landwater doen kan. 

„Men moet ook den krimp voor het fchep- 

rad niet dieper maken, dan dat ‘vereischt, 

op dat het, tusfchen de 'fchoppen, en den 
te diepen krimp, terug ftroomend “water, 
den wederftand .op de fchoppeù,- tot groot 

nadeel der onclasting, en tot verzwaring der 

onkosten vh den onderhoud, niet vermeer- 

dere. 

In het bouwen van -fluizen,' moet men al- 

tijd een aanwasfenden vooroever, en hooge 

zandftranden vermijden; en de grondvesting 

niet dieper aanleggen, dan dat de vloed, mer 

de laagfte ebben, droog valt. ‘Eene meerdere 

diepte der fluizen doet geen nut aan de ont- 

lasting: vermits het buitenwater, : dat hooger 
flaat dan de vloer der fluis, tegen eene ge- 
lijke- hoogte binnenwater in evenwigt is. Al 
wat’ derhalven eene fluis dieper ligt, dan de 

Häagfte- ebben, vermeerdert de kosten’ nutlooss 

“maake den onderhoud en het toezicht 
moeilijker; — onderwerpt de deuren noodloos 

aan ‘de - paalwormen; — en dient” zót eene 

kwee- 
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kweekerij. van kleine mosfels, die de duiseh 

doen vervuilen. en inflikken„ «> 
Bertreklijk het aanleggen ‘van flúizen,- en 

wat daar bij in acht genomen dient, -is -de- 

zenswaardig, de zwarigheden en bedenkingen 
tegen hét ontwerp van doórgravinge, » Om- 

trend het: Dorp Katwijk buiten, tot in de 

Noordzee , voorgefteld alseen middel ter ont- 

lastinge … der overtollige waieren van het 
Haarlemsch Meer, door c. rn av ard 

vooral van S$ 12. tot 20,» i, 

En. belangende de evenredigheid van. „de 

wijdten’ der (luizen, met betrekking tot -de 

kanalen, door. welken de toedragt des dand- 

waters naar de (luizen gefchieden kan: zie 

SIJMON STEVIN, nieuwe manier van flerck- 
te bow, door fpil-fluizen, bladz..58,en 59. 

En aangaande de evenredigheid der onder- 

fcheidene deelen in een flis, vindt men eene 

goede handleiding in de wiskundige verhan- 
delingen. over. de voornaamfte onderwerpen 

der Architecture, door JAQUES BERQUIN; 

vooral in het ode deel, 

‘En nopens de voordeeligfte hoek aan. punt- 

deuren in flaizen te geven, deze men het 

werkje ‚van c. ,BRUININGS junior, waarin 

alle theorien deswegens, - van. lraliaan{che, 

Kendhgs en_„Hoog- en „Nederduirfche Hij, 

dra- 
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drotecten, zijn bij een verzameld, en beöor- 
deeld; volgens de leerwijs des Schrijvers; 

volgens de gronden der hooge wiskunde, mes 
degedeeld. 

Nu aan. hét einde mijner taak zijnde, moet 
ik nog zeggen, dat ik, bij het beäntwoorden 
der. aan het hoofd dezer geplaatfte vragen; 
mij ook ftiptlijk daar bij heb gemeend «te 

moeten bepalen. 

Wilde men echter, bij eere genoegzame 

ontlasting van het overtollig landwater, uit 
het Eiland Walcheren, ook volftrekt eene 

meer fpoedige ontlasting vorderen; dan wen- 

de men flechts die middelen aan, welke 

bladz. 54 en volgg. van deze Verhandeling 

worden opgegeven. 

En zij dezen mijnen arbeid, mert fchuldí- 
gen eerbied, onderworpen aan de beöordee- 

ling van het Zeeuwsch Genootfchap: terwijl 

ik dezelve eindige met de les van den Ita- 

_liaanfchen waterbouwkundigen Leecu1, in zij- 

ne Memoires Idrostat: en hier is het, dat 

» de waterbouwkundige de eerfte zijner plig- 

» ten, jegens het algemeen welzijn, moet 

s leeren in het oog houden, beftaande daar 

sin, dat hij zijne vaste ‘grondregels on- 

ss Wrik- 
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wrikbaar volge, zonder zich te laten mise 

leiden , noch door den invloed van een 

in dezen onbevoegd gezag; noch door 

laffe toegevenheid voor de dwaling van 

anderen.” 

OM NUTTIG TE ZIJN 
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VOOR HET JAAR 

MD CC XC IH 
OPGRGORVEN: 

Welke zijn de beste middelen, waardoor 

de Armkasfen în dit Gewest omtrent de be- 

deeling van een aantal Armen kunnen ont- 

last worden ? 

Aan het welk de zilvere eerprijs, door 

het zeeuwscer Genootfchap der Weten- 
fchappen, den dertienden van Wintermaand 

1799 is voegewezen; 
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We efenponaent RODE 

Welke zijn de beste middelen 5 waardoor 

de Armkasfen in dit Gewest omtrent de bes 
deeling van een aantal Armen kunnen 

ontlast worden @ 

PB OOR 

Pab. PEBRENOED. 

in leven Franfch- Kost- Schoolhouder te 
Middelburg. 

CUit het Franfch vertaald.) 

onder de zinfpreuk : 

RAMENER LE BONHEUR; RANIMER L'INDUSTRIË 4 
SOULAGER L'INDIGENT ‚ FAIRE PAR TOUT DU BIEN 5 

SONT LES DEVOIRS SACRÉS DE TOUT BON CITOYEN 3 

ÖUI RESPECTE LA LOI, QUI CHÉRIT LA PATRIE 

He is algemeen bekend, dat in de hachlij- 

ke en moeilijke omftandigheid, waarin zich 

ongelukkiglijk zedert werfcheidene jaren de 

Bataaffche Republiek bevindt, het getal der 

Armen en def behoeftige menfchen tot zulk 
eene fchrikbaarende hoogte toeneemt, dat elks 

O 2 over 
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overtuigd is van de noodzaaklijkheid, ont daar 
tegen alle mogelijke middelen in het werk te 
flellen : vooral wanneer men in aanmerking 

neemt, hoe alle de maatregelen van de mees- 

te Municipaliteiten dezer Provintie, buiten 

twijfel in overeenftemming met de Diakoniën 
‚genomen, om aan den nood der onder- 
houden wordende armen te hulp te ko- 

men „ op verre na het goed gevolg niet ge- 

had hebben, dat men ‘er zich van beloofd 
had , aargezien het-getal der behoeftigen, in 

plaats van te verminderen; nog dagelijks aan= 

groeit; het geen ook welligt het zijne heeft 

toegebragt om alle ‚de middelen , welke men 

daar tegen dus verre, heeft aangewend van 
weinig uitwerking , jaa geheel vruchtloos te 

doen zijn. 

Treurige omftandigheid voorwaar voor elken 

menfchenvriend „die gevoelig. voor het leed 

van zijnen evenmensch, buiten ftaat is om 

liefdadigheid te bewijzen zoo als hij wel zou 

begeren „ en zelfs dan , wanneer hij ’er dat 

geen aan opofferde, waar door hij anders de 

aangenaamhedên des levens bevorderen konde, 

’er geene andere dan flechts zeer geringe ver- 

lichting aar kan toebrengen. 
Helaas ! wat valt het fmertelijk de mensch- 

ld in lijden , — zijne broeders in den druk 
{s 
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te zien , zonder brood , „zonder, werk, ber 

_toofd van de eerste noodwendigheden „en als 

aanhoudend worstelende tegen,‚de ellende des 

levens 1 — „Het; akelig tooneel van, deszuchr. 

tende armoede „van de, ongeregeldheden die 

haar veroorzaken „van de tampen,die „haar 

vergezellen „rvan de misdaden of van de wan- 

hoop die“haar volgen ; terwijl het toekom? 

ftige „wanneer „men- geene: andere maatrêges” 

len neemt „haar geen gunstiger uitzicht ople= 

wert — dit akelig tooneel moet op elk’ redelijk? 

en in eens anders leed deelnemend’ menfch: 

zulk eenen diepen indruk maken ; dat-men wel 

‚ zeer onmenfehlijk Zou moeten wezen, ‘om er 

niet op *t levendigst door getroffen te worden: 

Wie zou , bij “zulk veen v'treurig “tafreel, 

* welk ‘verre van vergroot: te as iitegen= 

deel fleches flaauwelijk gefchetst. is, niet van 

gantfcher harten het lofwaardig oogmerk. toe= 

juichen , door de Maatfchappij der Wetenr 

fchappen te: Vlisfingen aan “den dag gelegds 

Wanneer dezelve in de algemeene Vergader 

ring, gehouden te Vlisfingen } den '1-November 

1797. “een Programma van» onderfcheidene 

Prijsvragen. uicfchreef , behelzende , onder 
andere „ de volgende vraag : Js 

5 Welke gzijn-de-krachtigfte wiiee om 
„‚-de- Armenkasfen- dezere Provincie te ‘hulp 

0 3 in 



ig P. F. PERRENOUD, ANTWOORD 

» te komen in de bedeelingen , die’ aan 
s een groot getal armen gedaan worden?” 

Nimmer heeft deze Maatfchappij , die zich 
niet dan met voorftellen van een wezentlijk 

nut, en met geene vraagftukken , welker op- 

losfing niet waarlijk belangrijk is, bezig houdt, 
— neen, nimmer heeft zij , mijns bedunkens, 

Yer een voorgefteld, dat nuttiger en meer over- 
éénkomftig was met de tegenwoordige om- 

ftandigheden , en eene meer orimidlijke bez 

trekking had op alle de rangen der burgers, 

en het welk , (wel beantwoord) ten uitvoer 

gebragt zijnde, van eenen meer tastbaaren 

invloed op het geluk der burgerlijke Maat- 

fchappij in 'talgemeen zou wezen , dan even 

dit: men zal zich daar van gemaklijk overre- 

den , wanneer men de ftraks te meldene voor- 

delen, die daar uit zouden voortvloeijen in 

aanmerking neemt. 

Hoe zeer overtuigd van mijn onvermogen ; 

om deze ftof , die ik gaarne erken boven mij- 

ne krachten te zijn , te behandelen , kreeg ik 

echter , gelijk ongetwijfeld veele anderen; 

lust, om over deze belangrijke zaak te den- 

ken. ° Zij vereifcht, ik beken het , kundighe- 

den , aande nuttigheid der onderneeming even- 

redig: dan de, hoop , dat mijn arbeid niet geheel 

en al zal vruchtloos wezen ; dat hij misfchien 
ec- 
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eenige belangrijke gedachten zal opleveren, en 

eenige inzichten voordragen, die voor de Maat- 

fchappij ; voor het “Gouvernement — voor de 
Armen zelven nuttig zijn. Deze hoop heeft 

mij aangemoedigd, om denzelven ten uitvoer te 

brengen’; en in allen gevalle ; ‘zullen’ mijne 

pogingen’ ten minsten eén bewijs zijn van mijne 

gevoelens voor mijnen evenmenfch. / 
Deze gedachte alleen heeft: mij doen tieen- 

ftappen over alle de andere” zwarigheden , die 

ik vooruitzie in het behandelen van een ón- 
derwerp ; dat mij der overdenkingen waardig 
fckijnt van alle vriërden var het algemeen wel- 

zijn, en van alle goede burgers, die belang 

ftellen in het lot hunner ongelukkige landge- 
noten, en begeerte hebben om hetzelve te 

verzachten. Ziet daar genoegzaame reden, 

dunkt mĳj, tot billijking van deze onderne- 

ming, if welke ik , tot leiding mijner denk. 

beelden en befchouwingen , alleen de aan- 

drift van mijn hart gevolgd ben. meh 
Aleer ik tot het behandelen der ftoffe zelve 

overga, zal ik de vraag, welke ik mij ten 

onderzoek heb voorgefteld , volgens het Pro- 
‘gramma Hier boven vermeld , uit twee: ge- 
zichtspunten’ betrachten : 

TL. Det de Armen wettig kunnen eisfchen, 
dar mer her bytes erm bijgevolg, in den 
Ji Oz neef 
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nood de ‘onderfteuning „vragen van hun- 

nen evenmenfch. 

‚TE Dat men-hunde Be loaenke u moet vers 
> fchaffen, om nuttig te wezen voor de fa- 

„menleving; en, „zoo miet geheel „ al- 
‚ thans ten -deele., door de eene of andes 

vr tenuttige-bezigheid, in hun, levenson- 

_derhoud te voorzien, 
„De wraag:: is: ss Welke Manuikä eha ‚of 
s Fabrieken:,.behalven die van, Linnen en van 

‚Spinnen zou menin dit Gewest met eenige 
si waarfchijnelijkheid wan goed gevolg , z00 

sin de Steden als ten platten lande „kunnen 

ss oprichten „zonder „dat. dezelve „aanmerkelij- 

s ke geldmiddelen vereischten en tevens in 

2 het vervolg meer winstgevende waren, dan 
»_de beide eersigenoemde? ” rrd 

Dit is buiten tegenfpraak- eene vraag » die 

een wijd veld van nuttige en.voor de maat- 

fchappij in het algemeen, belangrijke over 

wegingen opent. Een ding wenfch ik flechts, 

en datis, dezelve op eene. eenigszins  vol- 

doende wijze te kunnen beantwoorden , in de 

„verwachting dat mijn ijver de tekortkomingen 

van mijn onvermogen zal aanvullen. 

Niets is billijker, dan die eisch van onder- 

fand, ten aanzien der Armen, diemen #n94- 

liden nbemt : deze zijn dezulken , die PN ZN 

ze doer 
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door hunne ouderdom, > zij; door, hunne 

zwakheden, „buiten {taat zijn om te werken, 

Maar, de achtingwaardige, Maa{chappij gevoelt 

zeer wel , dat die onderftandvonredelijk en zelfs 

onrechtvaardig-zijn zou ‚met betrekking,tot de 

geenen „die arm zijn „alleen door „eigen fchuld;, 

door. hun wangedrag. en lediggang 3 „en‚'die 

zich-nog, eenigermaate het noodige zouden kun- 

‘nen „verfchaffen., indien: zij niet zoodanig doot 

luiheidsen ledigheid beheerscht wierden „dat 

zij de voorkeur geven aan eene levenswijzes 

die, hoe fchandelijk ook in zich zelve , echs 

ter zoo „zeer -naar „hunnen {maak gefchikt is; 

dat zij. die, „des „gedwongen. „niet, dan met 

weêrzin verlaten zouden. Het is,dan niet zon= 

der. reden „-dat zij deze gewigtige vraag voors 

{telt , waar van al het goed: gevolg der - on+ 

derneming af hangt. … 3» Welk „werk: zal men 

spaan deze,laatsten kunen. verfchaffen „ met 

sp eenige hoop-op;;goeden-uitflag 2 ” 
„Het, zou misfchien hier-de:plaats wezen „om 

naar de oorzaken dezer. wanorde, die zoo alge: 

meen wordt, te onderzoeken : doch daar-de 

voornaamfte. derzelve aan elk-bekend zijn „zal 
het aan, mijn-oogmerk voldoen , onderfcheide- 
ne, eenigzins in de zamenleving-genaturalifvers 

‚ de misbruikenaan te wijzen’, welke met de hier 
voren door „ons aangehaalde oorzaken „mede: 
eeN, Os wer- 
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werken , om het oneindig getal armen, die 
then dezer dagen ziet, te vermenigvuldigen— 
Het gebrek aan onderwijs onder het volk, 
de ongenoegzaamheid der middelen die men 

aanwendt om de bedelarij voortekomen , en 

de nalatigheid van aan dezelve krachtigen 

weêrftand te en he ‚ verwekken eenen hoop 

dronkene , diefachtige en ondeugende bede- 

laars. Verder breng ik hier toe de uiterste 
behoefte van de geringe volks-clasfe : het 
werwaarloozen van dezelve , waar door men 

haar, als ware, aan zich zelven overlaat, 

ef fleches geringen onderftand toebrengt; en 

vooral , dat men , behalven dien onderftand;, 

baar geene middelen bezorgt, om in haar ge- 
brek te voorzien , door zoodanige of derge- 
lijke geftichten als ik hier na zal voorftellen: 

als welke , daar zij hetsgetal der armen aanmer- 
kelijk zanden verminderen , tevens de opge- 
melde misbruiken zouden verbeteren, en even 

daar door , zoo ik mij niet bedrieg, aan het 
heilzaam oogmerk van het Genootfchap beante 
Woorden. 

clk beken „ dat de bedelaars , die door den 

mood en de ellende gedwongen worden hunne 

kutten. te verlaten „ om elders eene mensch- 

vernederende bron van beftaan en noodzaaklijk 
levensonderhoud se zoeken; ten einde te 
1 vere 



OVER DE ARMKASSEN. « 119 

verhoeden , dat zij niet van gebrek vergaan, 

zeer te-beklagen zijn. Die verfchriklijke me- 

nigte van flachtoffers der behoefte , welken 

de honger verteert, is ontêerend voor onze 

ftaatkundige inrichtingen , €en maakt voor el- 
ke gevoelige ziel een treurig contrast met de 

weidfche “pracht der rijken. Íntusfchen zou 
men zich zeer bedriegen, wanneer men zich 

verbeeldde „dat die: benden van mannen en 

vrouwen, van kinderen en grijsaarts „ die de 

ftraten-afloopen , en als-zoo veele puinhoo- 

pen „den, vrijën- doortocht belemmeren; die 

de voorbijgangers dusdaanig van alle zijden 

bezêrten „ ‘dat men byna-fchrikt eens verfche 

lucht voor vzijne-deur te fcheppen; indedaad 

alle- waarlijk armen; zijn 3 en. het is juist dit, 

waar aanhet van het uiterste aanbeleng is 

verbetering: toetebrengen. 

op Op: veele -plaatfen „en in” de meefte 

sp fteden vooral” zegt een geacht Schtij- 

ver (*) (van wien wij veel-lichts ontvangen 

hebben „ offchoon. wij niet altijd van zijn. ge- 

voelen zijn „inzonderheid wat, het ftuk der Fa- 

brieken betreft) „ beklaagt men zich te regt 

4 van ftraten en openbare, plaaten belemmerd 

» te zien door benden van. deugnieten , die 

gs elkanderen bederven, die den voorbijgair- 

"5e 

Et 4 A Briane, 
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vs geren lastig vallen of hen hoonen ; die daar 
» den {maak der ledigheid verkrijgen, of zich 

ss aan de ondeugd. gewennen ; die in deze 

s fchool der losbandigheid les nemen, om 

sj eens lastige en fchaamtelooze bedelaars, of 

s gevaarlijke en ftraf baare dieven te worden,” 
s Maar „” zal men zeggen; ‚‚ hoe-zal men 

shet aanvangen , oi zonder hardigheid het 

fchooijen en bedelen! te dempen , daar dit 
thands als ’t-ware de mode is, en veelen 

zelfs er zich eene eer uit fchijnen te maa- 
ken? en’*,-zal men er bijvoegen, „; hoe zal 

men de, waarlijk armen onderfcheiden: van 

hen , die arm geworden zijn alleen door 
s hun wangedrag of lediggang , ’t geen nage- 

ss noeg op ‘tzelfde uitkomt; en die zich 

s» daar door der aelmoesfen „> welke zij 

» door hun lastig aanhouden aande brave 
s lieden ontwringen, hebben onwaardig ge- 

») maakt ? en dit onderfcheid is intusfchen 

» volftrekt noodzakelijk !*” 
‘t Is waar— deze tegenwerping fchijnt in 

den eersten opflag aan verfcheidene zwarighe= 
den onderhevig: ‘maar ik ben verre van te 
geloven, dat zij onoverkomelijk zijn + ten miins- 
ten; wanneer men hand aan ’ werk willen- 
de flaan, wel in aanmerking neemt , dat 
Zulkseen ingekankerd kwaad door geene ver- 

| zach- 

Ss € 8 3 8 & 
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zachtende middelen kan verholpen worden 3 

deze toch hebben dus verre niet ééne goede 
uitwerking voortgebragt. De noodzakelijk- 
heid dwingt ons, om fterke en krachtdadige 
maatregelen te nemen ; en de nooddwang heeft 
menigwerf groote uitwerkzels daargefteld. 

Er zou misfchien eene ganfche hervorming 

in het Armenbeftuur vereischt worden , zoo al 

niet eensklaps, ’t geen buiten twijffel moeije- 
lijk zou vallen ,„ dan ten minsten van langza- 

merhand. 

Om voortekomien dat het getal der onderhou- 
den wordende armen niet verder vermeerdere; 

en zelfs om het, zoo veel mogelijk, te ver- 
minderen, zou het noodzakelijk zijn, dat mem 
zich in elke Stad een bekwaam , en naar de 

bevolking van iedere plaats gefchikt gebouw 

verfchafte , waar in men, in het gemeen 3 
alle kinderen of andere perfoonen , willens 

of onwillens ,- zou doen brengen, die langs 

de ftraat of elders bedelen, eten einde daar ir 

te blijven tot de twintig jaren of langer, naar 

dat men het geraden vond, en naar mate zij 

naarstig zouden geweest zijn in het fpinnen 

van garen, wol; enz. of in het maken van 

andere werken , die ‘men noodig zou vinden 

in deze werkhuizen in te voeren. |, 
Ik weet wel, ‘dat de Maacfchappij niet regt- 

ftreeks 
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ftreeks vraagt : „welke de middelen zijn om de 
bedelarij te dempen? en ook wordt dic alles 

flechts voorgefteld, als het ware en mischien 

het éénige krachtige middel , om zonder hartdig- 

heid, het bedoelde oogmerk, naamlijk de ver- 

mindering der zwaare bedeelingen uit de Dias 
konie-kasfen, te bereiken. Het is, naar mije 

ne gedachten , meer dan waarfchijnlijk, dart 4 
wanneer men elk, die onderftand eischt van de 

Diakonieën, tevens verplicht, om in die werk- 

huizen te gaan arbeiden; of liever, om daar 
Zijne toevlucht te nemen, om daar gemeen- 

fchappelijk gevoed te worden, en er onder 

eene ftipte tucht te leven , de meeste hunner; 

uit fchrik voor den arbeid, en uit vrees dat zij 

aan hunne geliefkoosde gewoonten zouden 

moeten vaarwel zeggen, liever verkiezen zul- 
ien, de ellende der armoede te dulden, om on- 

geftoord een lui en minder gedwongen leven 

te leiden. Wel nu! op deze wijze zou men 

gedeeltelijk het bedoelde oogmerk bereiken : 

de zamenleving is niets verfchuldigd aan luí- 
aards en aan de genen die geene pogingen 

doen, om voor dezelve nuttig te wezen; men 

zou dus ontlast zijn van een groot aantal on- 
nutte monden. En in de daad, hier in zou 
niets onrechtmatigs noch onredelijks wezen: elk 

toch weet, dat het een regt Christelijke grond- 
‚_ Fe- 

kj 
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regel is, dat hij die niet werkt, of liever 

die niet wil werken , ook niet eten moet! k 

Wanneer men de moeite wil nemen om het 

plan ‚ ’t welk ik beneden zal voordragen, te 

onderzoeken ; dan zal men, des houde ik mij 

verzekerd, mij wel toeftemmen , dat men her 

binnen weinige jaren ver genoeg zal kunnen 

brengen, om een zeer groot getal kinderen in 

ftaat te ftellen, om eerlijk hunnen kost ze 

winnen. Maar, zal men mij tegenwerpen 4 

welke bezigheden kan men befchikken ‘aan lie- 

den, die meest al noch ambagt hebben ger 

leerd , noch breien , noch linnen weeven 

kunnen ? enz. wat zal men met dezelve 

maken ? 
Deze zwarigheid is zekerlijk de grootfte, 

die er te overwinnen is, en in het vervolg 

zou zij van zelve verdwijnen. Ik geloof echter 

giet dat zij, indien men ernftig eene zoo nood- 

zakelijke hervorming begeert, onoverkome- 

lijk zij , daar ik mij vlije, dat men alle de 

gezegde perfoonen, zoo verre zij welvarend 
Zijn, zou kunnen te werk ftellen. 

Waarfchijnlijk hebben zij zich alle ín hun- 

ne jeugd met het een of ander bezig gehou- 

den : men moet dus trachten hun werk te ver- 

fchaffen het welk tot hun eerste beroep » 

venige betrekking heeft, en geëvenredigd is aan 
hun- 

\ 
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kunnen ouderdom en natuurlijke ‘krachten: 

Ook kunnen bejaarde perfoonen zeer wel lee- 

ren linnen of andere grove ftoffen weven, ge- 
lijk aan elk bekend is. Dan daar hier de" gor- 
diaanfche knoop ligt, zal het zeker niet over- 
tollig wezen, hiet ook eenen kleinen uitftap te 
doen , om in eenige voorbeelden, die in derge 

lijke gevallen altijd van een groot gewigt zijn; 

de mooglijkheid , van het geen ik zoo even 

gezegd heb , aantetooner. | hd 
Men weet hoe zedert drie of vier jare 

verfcheidene Scheeps - timmerlieden en ande- 
re handwerkslieden zijn gaan werken bĳ de 

Boeren ; en dat zelfs de Diakonie der Neder- 

duicfche armen te Middelburg, ten jare 1796 

en 1797 ook de door haar verzorgde armen , 
of de geene die onderftand eischten, ten tijde 
van den Koolzaad- en van den Graanoogst; 
naar het veld gezonden heeft, om de landlie- 

den te helpen; die toen, door gebrek aan de 

aoodige handen, verlegen waren hoe ‘hunnen 

Oogst intezamelen. 
Een ander Timmerman , zijnde een Fries, 

mede, zedert eenige jaren geen werk meer 
hebbende op den Werf der Oost- TED 

Compagnie, heeft het kousfen breïjen aange” 

vangen , waarmede hij daagliĳks tien ftuivers: 

Wint; wint nu zijne Vrouw oak zoo veel y8dar 
kuar 

Brie Siad 45 
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kunnen zij. even zoo goed leven als te vorens 
Een Officiant van omtrent 63 jaaren , een 

klein jaargeld trekkende, en die , niet tegens 

ftaande hij nooit had leeren naaijen ; eenigen tijd 

geleden ondernam om voor de Franfche burs 
gers linnen flopkousfen te maaken, kwam iù 

weinig tijds zoo ver, dat hij On dagelijks één 

paar van kon leveren, het geen weeklijks vier 

of vijf fchellingen opbragt; 

Ziet daar-de bronnen, waardoor men zich 

tegen de bedelarij beveiligd! nl 

Met dat alles is het maar al te waar ‚ dat 

alle behoeftige lieden de gelegenheid niet heb» 
ben om zich nuttig bezig te houden ; en dat 
waarfchijnlijk veele die niet zoeken : wat is 
dan rechtmatiger , wat natuurlijker dan hun 
die Btedenheid te verfchaffen en hen te be- 
handelen naarmate hunner goedwilligheid en 
naarstigheid, 

Ik meen nu de mooglijkheid niet flechts , 

maar zelfs de nuttigheid „ of liever de vols 
ftrekte noodzaaklijkheid betoogd te hebben , 
om alle armen ; die werken kunnen; te doen 

arbeiden , zoo om hun geral te doen afnemer > 

als om de Diakonie-kasfen te verligeeu. En 
aleer ik overgaa tot de. bijzvuderheden der on= 

derfcheidene kleine handwerken , waarvan men 

zich een goed gevolg belooven kan, zal ik 

L. DEEL. , P in 
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in het voorbijgaan een woord zeggen over de 
van zoo veel belang zijnde Manufaêturen : of- 
fchoon men daadlijk ontwaar wordt , dar zij 

eigenlijk in het plan van het Genootfchap niet 

begrepen zijn, 't welk genoegzaam blijkt uit 

de bepaling in het Programma uitgedrukt in 

deze woorden : die geene aanmerkelijke geld- 
Jommen vereisfchen , en zulks met des te meer 
reden, daar men die toch in eenen tijd van 

fchaarsheid , gelijk de tegenwoordige „, nooit 
zou kunnen vinden. Voor ’t overige bewijst 

de duurte van Koopwaren der eerste noodzaak- 

lijkheid klaarblijkelijk , dat de Manufaêturen 
in deze’ Provincie en waarfchijnlijk ook in 

verfcheidene andere Departementen van de Ba- 
taaffche Republiek nooit zouden kunnen be- 

ftaan , dan door verbod van uitvoer of invoer 

en door uitfluitende voorrechten , welke beide 

geesfels zijn voor ‘den Koophandel en voor 

de nijverheid, gelijk de bedelarij voor de 
famenleving ; ja ze zijn, naar mijne gedach- 

‚ten zelfs ftrijdig met de beginfelen eener ge- 
zonde Staatkunde, dewijl men dusdoende flechts 
de ondernemers verrijkt, die door artikels 
van eene Veel mindere deugd , dan men die 
van buitenslands zoude kunnen trekken , met 

vijftig ten hondert en meer te verhoogen, den 

overlast daarvan op alle de burgers in het gemeen 

doen 
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doen nederkomen. Die Fabrieken, die ; tef- 

wijl zij een klein getal menfchen voeden „ ‘er 

honderden in de armoede dompelen , zijn las 

tig voor het Volk, wel verre van aan hete 

zeive verligting toetebrengen. 

Hooren wij hieromtrent den beroemde 

LinGuET, die; fpreekende van de beruchte 

gepreviligieerde Manufaêtuur van fijne lakens 

van Abbeville, bekend onder den naam van 

wan Robai's; niet flechts verzekert, maar 

mijns bedunkens overtuigend bewijst: ss dat 

ss dit gefticht , door eene. meenigte fchrijvers 

ss zoo hoog gepreezen ; verre van de nijver” 

s heid in die ftad aantevuren, dezelve veel- 

Eer geheel uicbluschte ; verre van aan het 

s volk het leven te geven, het veelëer van 

honger en gebrek deed fterven.” — * Was 

toen juist de tijd dat de oprichters hun uit- 

fluitend voorrecht, het welk zedert den jd 

van Colbert beftond , moesten doen vernieu- 

wen. Deze uitwal van een goed fchrijver 

maakte alle de gilden van Abbeville wakker ; 

zij ftelden zich gerechtelijk tegen de verniet” 

wing van dat voorrecht: de Raad drs Ko- 

nings deed uitfpraak ten voordeste van de zich 
verwerende Gilden y mêt voorrecht werd ver- 

nietigd , en men heeft ’er zich wel bij bevonden, 

Maar wil men eenige gunst bewijzen aafì 
P a de 
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de ondernemers, die zich zouden opdoen, om 
deze of geene van dergelijke geftichten , met 
enige hoop van goed gevolg te vestigen: dat 
het dan zij door de inkomende rechten op de 

Koopwaren, van het zelfde foort als zij zou- 
den bereiden, te verhoogen 35 of door hen 

vrij te ftellen van de belastingen , die op het 

geen voor hunne Fabrieken volftrekt noodzaak- 

lijk is, gefteld zijn ; of eindelijk door hun 
verzekering te geven, dat men in de Repu- 
bliek of in hun Departement , gedurende een 
Zeker getal jaren, de oprichting van dergelijke 

geftichten niet zou toeftaan. 
Indien men deze palen te buiten gaat, ben 

ik van oordeel, dat men op zulk eene wijze 

tot het welwezen des Vaderlands willende me- 

dewerken , in de daad aan deszelfs ondergang 

arbeidt, om dat het verbieden van uitvoer of 
invoer den handel bij doorvoer (commerce 
tranfitoire) en de kusevaart (cabotage) belem- 
meren en men daar door ook den uitvoer de- 
zer Koopwaren in onze Colonien van Oost 
en West verminderen zou ; het geen in vele 

opzichten niet anders dan fchadelijk wezen 

kan. De uitfluitende voorrechten hebben de- 

zelfde uitwerking , zijn ftrijdig met het 2é- 

meen belang, en doen al hun voordeel ga- 

Aecel in den boezem der ondernemers vloeïjen , 
die 
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die gewoonlijk geen ander oogmerk hebben; 

dan hun eigenbelang en hunne werklieden on" 

der hun bedwang te houden. Voor het ove-’ 

rige „wanneer men verpligt is, dezelve op die 

wijze te handhaven, zijn het nooit anders. 

dan zeêr onvaste en voor de Natie lastige ge- 

ftichten 5 die zelfs geene hoop overlaten 3 

‚van het bij vervolg eens zoo verre te zullen 

brengen , “dat eene eenigszins aanmerkelijke 
uitvoer de opofferingen, bij voorraad ten be- 

hoeve van dezelve gedaan, eenigermate zul-- 

len vergoeden. 

Men zal, denk ik , gedrongen zijn te er- 
kennen , dat geftichten van dien aart niet 

beftaan kunnen, waar het duur te leven is, 

wanneer men opmerkt, dat in Engeland deze 

foórten vân Manufacuren en Fabrieken zich 

van de Zeehavens verwijderd hebben, naarmate 
de duurte der levensmiddelen dieper naar het 
binnenste des Rijks doordrong. Dic is voor 
Ons volkomen beflisfend , dewijl men op de 
grenzen van dat Gewest , dat is zeven of agt 
uuren van deszelfs middenpunt „ ten minsten een 
vierde beterkoop leven kan dan langs de kusten. 

Om nu , na dezen kleinen uiefhop > weder= 
tekeeren tot de Manufeaaren ,' die men in 
deze Provincie zou kunnen oprichten, in hoop 
dar zij eenigermate aan ‘het oogmerk, ’% welk 
See . N F'.g her 
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het Genoortfchap met deze vraag gehad heeft, 
zouden beantwoorden, zal ik aanftons de {pin- 
en linnen - Fabrieken in den eersten rang plaat- 

fen, Hoewel de achtbare Maatfchappij niet 
vraagt naar de middelen om die te verbeteren, 
hebben wij het nogthans hier ter fnede geoor- 
deeld, ‘er melding van te maken, dewijl de- 
zelve in eene lijnrechte betrekking ftaan tot de 

verfchillende foorten van handwerken, welke 

wij hier na zullen voordragen ; te meer daar 
men Jef reeds, gedurende verfcheidene ach- 
ter - eenvolgende jaren, de proef van genomen 
heeft , alwaar men zich met grond beklaagt , 

dat het onderhoud van deze Fabriek jaarlijks aan 

de Stads kas drieduizend guldens kost. Het 
is oncwijfelbaar , dat wanneer men eenig an- 

der meer winstgeevend werk in de plaats kon 

ftellen , zulks een groot voordeel zou aan-_ 

brengen , en men beproeft dat thans : even- 

wel is het nog oneindig beter de zoo even- 

gemelde opoffering te doen, ten einde een 

honderdtal kinderen en andere menfchen in eene 

werkzaamheid te houden , waardoor de eerst- 

genoemde , behalven dat zij ’er leeren lezen , 

fchrijven „enz, weeklijks toe twintig ftui- 

vers kunnen Wienen, dan zeer waarfchijnlijk 
gedwongen te zijn, immeis tudieu wen de- 

zelve niet uit de Stad wil jagen, of van hon- 

ger 
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ger laten fterven (verfoeilijke gedachte voor 

elk die maar het minste menfchelijk gevoel 

bezit!) om hun eene nog veel aanmerkelijkere 

fom uit te deelen , zonder het minste vooruite 

zicht, dat 'er de maatfchappij immermeer eeni- 

ge vrucht van trekken kunne. 

s, Maar” werpt men tegen. s het is de 

„Stedelijke fcharkist , die uit hoofde der uit- 

„‚ putting van de Diakonie - kasfen verpligt is 

„ dit te kort komende aantevullen.”— Maar, 

is het niet om het even, of zulks door de 

Stedelijke fchatkist, dan door de kasfen der 

_ Diakonieën gefchiedt ? alles toch vloeit voort 

uit eene en dezelfde bron, naamlijk uit alle de 

rangen der burgers, en in eenen tijd van 

fchaarsheid als de tegenwoordige heeft het po= 

litiek Beftuur, de middelen in handen om daar 

in te voorzien , daar de Beftuurders van dit 

gefticht die niet hebben. Het zou misfchien 

een goed’ rekenaar gemaklijk vallen te betoo- 

gen, dat het grootfte deel dezer verfchorten 

door middel der lasten op de eetwaaren ge 

fteld , welke de armen zoo wel als de rijken 

betalen, in de publieke kasfen terugkeert. 

Voor het overige, daar elk toeftemt » dat 

deze Manufaêtuur in volmeekteid toeneemt, 

is het niet twijftelachtig „dat met eenige ver- 

beteringen, dezelve in weinig tijds het zoo ver- 

, wroko fe 
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fe Zou brengen, dat de inkomsten met de 
uitgaven in evenwigt ftonden, zij door het 

loon der werklieden , al ware ’t nog zoo wei- 

hig , te verminderen , *« zij door den werk- 
tijd te verlengen , ’t zij eindelijk door de ins 

komende rechten op de linnens’, in Vlaan- 

deren of elders geweven , te verhoogen. Dit 

laatfte zou eene wederkeerige zeer billijke en 
met die onzer naburen geheel overeenkom- 

ftige handelwijze zijn , die elke onafhangelijke 

Staat recht heeft van te gebieden. (*) Wat 
hier 

C*) Deze verhandeling , ten tijde der revolutie van den 22 Ja- 

huarijjlaastleden , om zoo te fpreken , afgewerkt zijnde , gevoelt 

men ligtelijk , dat, daar ik aan den eenen kant middelen opgeef ;, 

om de uitvoering van dit ontwerp gemaklijk te maken, ’er, 

aan den anderen kant wel zulke ftellingen in zouden kunnen ge- 

wonden worden „ die niet volkomen met de tegenwoordige orde 

ger publieke zaak overeenftemraen : terwijl misfchien ook deze 

daatste eenige hinderpalen zal opleveren , die wij niet konden voor- 

ziens Voor overige , wanneer men geftichten van dien aart 

zal voorftellen , kan men zich , mijns bedunkens niet richten naar 

de revolutionaire , beginfels van een Gouvernemont, dat flechts 

provifoncel is. De zoo lang begeerde Staats-regeling zal, ten 

einde de uitvoering van ons ontwerp meer algemeen te doen zijn, 

en waarfchijnlijk nog wel andere inrichtingen en veranderingen ia 

hoodzaklijk maken: welke echter, zoo dra zij zal aangenomen 

en ingevoerd zijn , gemaklijk gevat en uitgevoerd zullen kunnen 

werden, Wij hebben dus best geoordeeld „ons, ter uitzondering 

van eenige -ligte vetanderingen, te houden aan het geen dienaan- 

gaande gefchreven wee „ en rechtstreeks op de vraag van het 
Programma te antwoorden, * Ute allas voortedragen „ * geen ons ge- 

Kchike fcheen , om tot het heilzaam oogmerk van het Genootfchap 

mede te werken, Mert deze eene aanteekening zullen wij ons te 

vreden ‘houden, ter beaïtwoerding van alle de aanmerkingen van 

Gen aart , die men ten dezen opzicùte zou kunnen maken. 

rn en 



OVER DE: ARMKASSEN. 133 

hier ook van zj ik verneem ‘dat men reeds 

begonnen-is met ’er eenige verandering in te 

voeren , @n dat men 'er thands wol fpint. 

Deze proef zal’ volkomen beantwoorden aan 

de verwachting der geenen , die zich wel met 

deze moeite hebben willen belasten , verze- 

kerd zijnde, dat dit foort van fpinnerij me eer 

voordeels aanbrengt, dan dat van ee ae 

a vlas. 5 

“De kosten ter oprichting en onderhoud van 

dit foort van Fabrieken zijn van weinig belang: 

De groote hoofdzaak is zich eene goede en 

handige fpinfter te verfchaffen , om de kinde- 

ren wel te leeren fpinnen , al moest men haar 

drie honderd guldens ’s jaars geven: het zou 

toch eene zeer kwalijk begrepene fpaarzaamheid 

Zijn , wanneer men op Een honderd guldens 

meer of min wilde zien om iemand te heb- 

ben, die in allen opzichte bekwaam is, om 

goede en gaauwe fpinfters te kweken, daar 

er in vervolg niets van meer ‘invloed ì is op de 

kwekelingen , dan de bekwaamheid der perfoon 

die dezelve onderwezen heeft ; en dit is iets 

“dat men wel moet ‘in het oog-houden ten aan- 

zien van alle foorten van Fabriek, avaarvan in 

deze Verhandeling zal gefproken worden. CH 
ager) IE ‚ Voegt 

(*) Het doet mij leed te vernemen dat deze proefneming niet 
flaagt » 
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Voegt men bij deze fom één hondêrd gul- 
dens voor de fpinnewielen en andere kleine 
behoeften , zoo maakt dit nog maar eene uit- 
gaaf van vierhondert guldens voor het eerste 
jaar om aan een dertig meisjens het {pinnen 

te leeren , en op het einde van eenige jaren» 
zal men gemakkelijk kunnen oordeelen , ge- 

loof ik , of men zich vleijen kan van eenig- 
zins te zullen flagen + iets dat mij meer dan 
waarfchijnlijk voorkomt , aangezien eene goe- 

de wol- fpinfter ten minsten een Rijksdaalder 

’s weeks kan winnen. Om voordeel van her 

fpinnen te trekken, (want het is niet genoeg 
te laten fpinnen , men moet zich ook de ge- 

fponnene Waar kunnen kwijt maken ) zou het 

best zijn, de beste foorten van wollen te ver- 
koopen of te doen breijen , en vervolgens de 

groffte foorten te doen verwerken , al ware 

het in den beginne maar voor de Armen en 
voor de Weeshuizen : want aan Manufaêturen 
van laken enz. valt hier niet te denken; het 

wa- 

ûaagt, en dat dezetve flechts drie of vier weken geduurd heeft, 

Ik weet niet recht waar aan het hapert , maar waarfchijnlijk heb- 

ben de voordeelen niet beantwoord aan de gedachten die men ’er 

zich van 8evermd had. Dan men kan niet inoogsten zoodta men 
gezaaid heeft. 'Er werde rijd en geduld vereischt om een Fabriek, 

van welken aart die ook Wezen woare _ te vestiten— zeker is 

het, datdit niet lang genoeg geduurd heeft, om behoorlijk over den 

uitflag dezer onderneming te oordeelen, en daarenboven moet 

eene eerste proef, in welk geval het ookvzij , nooit beflisfend 

Wezen. 

hech 

mg de 
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water is hier te brak, om iets van dien aart, dat 
deugt, te maken. ‚Men zou op gelijke wijze 
kunnen handelen ten opzichte van het katoen; 

wanneer men. geraden vondt daar van de proef 
te nemen, dewijl men deze twee takken als 
volkomen -gelijkaartig kan befchouwen. Voor 
het overige is een der voornaamfte, voordee- 
len der Manufaturen en Fabrieken van wol, 
katoen , garen en kanten, hier in;gelegen , 
dat dezelve bezigheden opleveren, die gefchikt 

zijn voor de beide kunnen en voor allerlei ja- 
ren, van de zeven of agt jaren af tot den 
ouderdom toe, 

Zie daar, over dit ontwerp , naar ’% mij 

voorkomt ‚genoeg gezegd. - De ondervin- 
ding „ die in alle zaken veel meer afdoet dan 

de bloote befchouwing , zal ook de moog- 
lijkheid en nutcigheid van dit ontwerp over= 

tuigender bewijzen , dan alles wat met daar 
over zoude kunnen zeggen. 

Ik gaa over , in de cweede plaats „tot de 

Fabriek van geweven kousfen , waar van ik 
fechts met weinigen fpreken zal. Hoewel 
ik onderricht ben , dat de leden der Direftie 

van eene Manufa&uur van kousfen, federt ee- 
nigen tijd te Haarlem opgericht . gedreven 
door eenen geest van weare Vaderlandsliefde 

verklaard hebben , dar zij altijd gereed waren 
omt 
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em de noodige onderrichtingen dienaangaande 
te geven aan elk die dezelve zoude vragen, 

ten einde ook andere fteden in de voordeelen 

van een gefticht, dat, naar men verzekert» î 

zeer wel flaagt , te doen deelen: heb ik ech- 5 

ter niet noodig geoordeeld hun, die moeite te k 
geven, om de volgende redenen , die mijns be- £ 

dunkens , wat deze Provincie betreft , eenen kl 

grooten hinderpaal daar aan in den weg zetten. 8 

Ii. Om dat de kousfen - manufaétuur zwa- 

vere geldmiddelen vereischt dan de tegenwoor- 

dige omftandigheden veroorloven : elk welge- 

fteld fraam kost over de honderd guldens. ' 
2. Om dat de perfoon , die men noodig : 

zou oordeelen zich aan te fchaffen , om zulk k 

een gefticht aanteleggen , buiten twijffel veel 
meer zou kosten dan eene wolfpinfter, en, 

dat meer zegt, die uit hoofde van het vrees- 

felijk geraas dat die kousfenweversgetouwen 

maken , wanneer men werkt, aan niet meer 

dan twee of drie te gelijk dit handwerk zou 
kunnen leeren : het geen dus , alëer men eene 
kleine Fabriek kon hebben, veel tijds vereis- 
fchen en de onkosten der oprichting veel ver- 
meerderen zou. 

3: Om dar de lieden die eenig ongemak 
aan armen of beenen nf andere « ligchaams 

deelen hebben „ tor dit weefgetouw niet ge- 

en fchikt 
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fchikt zijn ; evenmin de kinderen ; en deze 

zijn het echter voornamelijk. gelijk ook de 

vrouwen , die men vooral in deze Provincie, 

noodzaaklijk moet bezig houden, 

4. Hoewel ik fomtijds: vrouwen heb ges 

zien die in dit bedrijf arbeidden, kan ik nog- 

thans verzekeren , dat hetzelve. over *t alge- 

meen, geenszins van haaren fmaak is, en waart 

fchijnlijk nooit wezen zal. En dit is geenszins 

te verwonderen, uit hoofde van de gedwon- 

gene houding, waar in zij zich van den mor- 

gen tot den avond „ met eene , als ’t ware » 

onafgebrokene naarstigheid bevinden moeten 

om hun daggeld te winnen, en dat zonder 

een woord te fpreken , ten minsten ZOO ; dat 

men elkander verftaan kan.- Het is zeer na- 

tuurlijk „ dat zij aan zulk eenen grooten 

dwang onderhevig zijnde , ten minsten bege. 

ren. de vrijheid te hebben, van aan hare con- 

gen ongehinderden. loop te geven. f 

5. Men brengt bij , ‘tis waar, dat ver 

mits elk een. kousfen noodig heeft, het zeer 

waarfchijnlijk is, dat deze Fabriek wel fla- 

gen zou, vooral daar de Engelfche kousfen 

verboden zijn. Kade | 

Ik ftem toe , dat niemand koveftn kan mis- 

fen, en dir is juiee-de reden , waarom ik de 

‚voorkeur zou geven aan „gebreide kousfen „ 
díe 
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die gewoonlijk de ‘helft langer duren ‚ en maar 
5o of 6o ten honderd meer kosten dan de gewe 

vene kousfen ; dus is dit eene ware bezuiniging. 

Ongetwijffeld zal niemand dit ontkennen , die 
Ôoit gezien heeft, hoe de werklieden de ftren= 

gen garen met de voeten trappen, en op eer 

blok met een foort van beukhamers kloppen ; 

ten einde, zoo als zij zeggen, het garen ge- 

dwee te maken , en het vervolgens gemaklijker te 
bewerken: waar in de meesten hunner zoo wel 
flagen , dat het reeds half verfleten is eer het 

wordt opgezet. 
6. Eindelijk , wanneer men , niet tegen- 

ftaande dit alles, geraden vond, ‘er op 
fommige plaatfen dezer Provincie de proef van 
te nemen, komt het mij voor, dat het kort- 

fte middel zou wezen , eenige jonge lieden , 

met hunne volkomene bewilliging naar Haarlem 
tezenden, om ’er dit handwerk in den grond te 
leeren , en vervolgens dáár, waar men ‘er de 

verfchotten toe zougedaan hebben , zonder 

veel moeite of kosten, intevoeren. 

Met dat al moet men in aanmerking nemen; 
dat deze kousfen- weverijën goed, en zelfs zeer 
noodzakelijk zijn, ter verwerking der wollen 
van de eerste an tweede hoedanigheid , die 
kwalijk gefponnen zijn, ats welke men veel 
gemaklijker op hee weefgetouw dan met de 

brei- 
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‘breinaald bewerkt. 

Wanneer nu „ om weder tot het breijen te 

komen , de voorkeur, die dat handwerk mij 

toefchijnt te verdienen, gegrond is, zou 

daaruït een dubbeld voordeel voortvloeien : 

eerstelijk , om dat het veel meer handen be- 

zig houden, en bijgevolg’ het levensonder- 

houd aan een grooter getal menfchen verfchaf- 

fen zou, dan door de Fabrieken van kous= 

fen-weverij gefchiedt; en vervolgens, om 

dat het gebruik der eerstgemelde, hoewel 

duurder zijnde , indedaad voordeelig is voor 

de maatfchappij in ’t algemeen. Het zal dan 

niet noodig zijn, dat ik over dit ontwerp breed 

uitweide , om dat het geen ik reeds hier boo- 

ven gezegd heb „ ten opzichte der fpinnerijen, 

ingeval het loon misfchien in den begin- 

ne de behoeften niet evenaarde , hier ook 

toepasfelijk is, en het geen ik hier na, ten 

opzichte der kanten-Fabrieken, ’er bij zal 

voegen , mede daartoe grootendeels betreklijk 

zijn, en de middelen genoegfaam aanwij- 

zen zal, die men (mag ik mij zoo eens uit- 

drukken 2) ter organifatie dezer werkhuizen 

zou behooren aantewenden. 

Ik zal flechts twee aanmerkingen maken : 

De eerste is, dat het behoorlijk , ja zelfs 

naar hee mij voorkomt, uit aanmerking van. 
de 
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had 

de nuttigheid van het kousfen-breijen vols 
ftrekt noodzaaklijk zijn-zoude , om in alle de 

Diakonie -fcholen breij - meesteresfen aanteftel-- 

len, zoo veel ondermeesteresfen onder zich 

hebbende als noodig zou zijn, om in een af- 

zonderlijk vertrek aan de meisjens , na dar zij 

hare les opgezegd en gefchreven zouden heb- 

ben ,- het breijen te leeren of haar daar in te 

volleeren , wanneer zij ‘er reeds eenige ken- 

nis van hadden: dit zou aan haar onderwijs 

niet fchaden ;- en de meesters veel ontlasten ; 

en- het zou tevens voor de meesters zoo wel 

als voor de fcholieren een middel zijn, om 

eens adem te fcheppen , doordien de kindren 

‘er doorgaans als op één gepakt zijn. 

De tweede , mijns erachtens „ niet minder 
gewichtig, ter overtuiging van de nuttigheid 
der zaak, welke wij zoo even hebben voor- 

gefteld „ is deze : dat zieklijke en verlamde 

menfchen ja zelfs blinde zeer wel breijen kun- 

nen, en ’er een bron van beftaan in vinden; 

die hen voor-hunne medemenfchen van eenig 

nutdoet zijn , en voor de geenen die den 
arbeid beminnen, tevens een aangenaam tijd- 

verdrijf zou opleveren, ’ geen trekken zou 

om het gevoel hunner ellenden te lenigen. 

Ik zal verfcheidene aanmerkingen , die men 

‘er zou ‘kunnen bijvoegen, mer ftilzwijgen 

voer- 
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voorbijgaan „dewijl deze foort van bezigheid 

in deze-Republiek „ geenzins onbekend: is-en 

het er alleenlijk op aankomt dezelveste:vol 

maken ‘om aan” het oogmerk; doorshet Ges 

_fiootfchap ‘bedoeld, ‘te beantwoordens gelijk 

ook: verfcheidene hier en daar in deze „vert 

handeling gemaakte aanmerkingen: -daartoe 

zoo niet regtftreeks wter bij gevolgen 

king „° trekken. mis 

>Ik zal dan: meer ‘breedvoerig handelen over 
de Fabrieken: van ‘kanten , vermits ’er-buïten 

twijfelvin dezen oord der Republiek „ flechts 
weinig menfchen- zijn , die ’er-de nurttigheid 

van. gevoelen.’ Dit zal mij verpligten in bij- 

zonderheden te treden , die bij velen voor 

beuzelingen’ zullen gehouden worden : echter 

kwam het miij noodzaaklijk voor ’er melding 

van temaken. Het is zoo : deze Manufaêtu- 

ren hebben in derzelver -oorfprong eigenlijk 

maar gediehd «om de weelde te vermeerderen, 

en dienen ook hedendaagfch alleenlijk om de- 

zelve te voeden : echter komt het mij woor, 

dat men, volgens de- tegenwoordige mode, 
dezelve thands’ befchouwen kan als Manufac- 

turen van eene tweede noodzaaklijkheid. Daar 

_ zij meer winstgeevend en “meer naar den {maak 

der fexe gefchike zijn dan de voorgaande 3 is 
het ook» van aanbelang «de bronnen van bee 
Í. DELL. Q ftaan, 
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ftaan , welke zij aan eene werkzame natie aans 
bieden , meer omftandig. voorteftellen 3 te 

meer wijl dezelve gewoonlijk vergezeld gaan 
van eene andere foort van bezigheid, die 
geene mindere winst dan de kanten geeft , ik 

bedoel het garen , om ze te werken. 

Daarenboven is dit misfchien een der voors 

werpen van weelde, die het minst bezwarend 

zijn voor de zamenleving , dewijl het maar 

zeer weinig Waren der eerste noodzaaklijk- 

heìd verflindt: ‚ Een gemet (arpent) lands” 

met vlas ‘bezaaid , zegt dezelfde fchrijver 

CBriatte) dien wij boven reeds hebben aan- 

gehaald , „ gefchat op éénhondert en vijftig 

ss guldens, wânneer het van het land komt 4 

3 waarop het gewasfen is; is verfcheidene 

jy duizenden waardig, ‚ wanneer het door. zeer 

ss eenvoudige handelwijzen in kanc veranderd 

is, en zelfs tot veertig of vijftig duizend, 

», wanmeer het Brusfelfche of Alengonfche 

ss kanten zijn.” 

Het is nog van gewigt hier aan te merken, 

dat wij alles bezitten ’t geen wij noodig heb- 

beft, om ’er ons eenen volkomen goeden uitflag 

van te belooven. Daar wij in dezen niets van 

buitenslands behoeven te halen, zullen wij ook 

nooit kunnen blootgefteld worden aan de wil- 

lekeurige kwellingen onzer naburen en mede- 
din- 
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dingers , die ongetwijfeld mer geen oiverfchils 

dig oog een hunner voornaamste takken « va 

binnenlandfchen handel „ “dobr- onzeovlijtvaans 

merkelijk zóùden zien vertinderen, ven trache 

ten , wanneer zij konden , omrdenzelven óp als 

lerleie “wijze te dwarsboomen., «ode 040 

“Deze Provincie brengt, gélijk aaneen, ies 

gelijk bekend is; Vlas voort van zulk eenen 

goeden aart, als men ergens vinden kabi, len 

ik twijfel geenszins, of men zou net. eee weis 

nig vlijts de teelt van hetzelve veel kunnen 

verbeteren , vermits ’er de grond zich bijna 

overal toe leent. BEerstrdoor hee zaad van 

buitenslands. te trekken, waar de grond lig= 

ter ch bijgevolg minder vruchtbaar is: er is 

toch niets; dät trieet toebrengt „ om allerlei föort 

van graam - oogsten overvloedig-en van. goede 

hoedanigheid te maken; dam die verandering 

van zaaïgtaan , en dit heeftiook invloed rop de 

deugd van het geen ‘er van gefponnen wordt. 

Vervolgens door zich tot bemesting te: bedie= 

nen van menfchendrek en vander vuilnis; - ‘dat 

voor deze foort van landbouw worpe: werkiës= 

lijk is boven alle andere-mest. sede! 

Ik weet wel; dat het Vlas gegroeid én. ges 

trokken zijnde ‚ nog verfcheidene bewerkins 

gen moet ‘ondergaan eer het voor den fpinrok- 

gereed is Men’ moet het-doen- rotten ; Zwen- 

Q2 „Ber 
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gelen en twee of driemaalen hekelen :- maâr 
dit alles lijdt niet de minste zwarigheid; ’er 
is volks genoeg in deze Provintie , hetwelk 
onder een goed beftuur zijnde , in ftaat: is om 
dit alles te doen. | 

Wij hebben daarenboven keurige bleekerij- 
en, om het Vlas te bleeken, het geen een 
zeer gewigtig {tuk is; en het is overvloedig 
Bekend dat de beruchte bleekerijen van-Haer- 
tem alle die van-Europa overtreffen. 
Ek wleije mij ontwijfelbaar betoogd te heb- 
ben, dat het zeer mogelijk is „„ wanneer men 

Zich eenige moeite wil geven „ het-zoo ver- 

re te brengen; dat men in de meeste. Ste- 
den-dezer Proviritie. Fabrieken van kant- garen 

en kanten kan-oprichten , zoo om de bedee- 

lingen , welke de openbare kasfen of die der 

Diákonieën moeten afdragen , te, verminderen , 

als om de ‘werkzaamheid aantewakkeren,, on- 

der-de genen, die men gewoon is, het gemeen 

te‘noêmen. Het ware te wenfchen, dat deze 

bezigheden mert den tijd eene aangename en 

zelfs nuttige uitfpanning wierden voor, eene 

menigte menfchen van allerlei rang, en ik 
twijfel geenszins of zulks zou : : wat de kan- 

ten betreft, wel dra plaats hebben. Men be-. 

ierkt-ligtelijk van welken invloed dit ter be- 

voering en „aanmoediging dezer Fabrieken 
zijn 
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zijn zoude. Het is zoo lief kleine meisjens. . 

te zien werken. Men ftaat verwonderd over 

de behendigheid „ waarmede zij de klosjens 

dóor en tusfchen de vingeren van een haarer 

poefele handjes doen gaan of liever vliegen , 

terwijl zij met ‘het andere niet doen dan fpel- 
den fteeken , om de oogjens of gaatjens der 

kanten te vormen : mijns bedunkens moesten 
alle de. geene der fexe , ‘die maar den mins- 

ten naarijver bezitten; 'er haren roem in ftellen, 

om ’er hare geliefkoosde bezigheid van te ma- 

ken. Hoe veel Dames, zelfs van den eers- 

ten rang; zijn ‘er niet, “die zich beroemen 

van de meeste kleinigheden ; die haar toilet 

verfieren , zelve te maken: hoe is het mogê- 

lijk , dat zij een van deszelfs voornaarnite fic- 
raden , “en dat tevens de fraaiheid ‘er van het 

meest zóu doen in het oog vallen , veron- 

achtzamen. 

Misfchien zal men nog tegenwerpen (want waar 

op’ maakt men niet al tegenwerpingen? ) Gij 

» hebtnu wel de mooglijkheid , en zelfs, als 

> men wil , de nurttigheid van aile deze Fabrice. 

» ken tot een zekeren trap betoogd: maar waar 

» Zal men deze Waren verkoopen, daar zij toch 

s nietdaadlijk van die deugd zullen wezen, dat 

» Zijmetde genen die buitenslands gewerkt woi- 

» Cen, alwaar die Manufaêtiren zedert eeuwen 
Q 3 sr it 
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s in wezen zijn, naar den prijs kunnen dingen?” 

Ik beken het: maar indien deze tegenwer- 
ping genoegzaam was, om alle ondernemingen 

van dien aart te ontraden, zou zij dit ook 

ten allen tijde geweest zijn : bij gevolg ‚ wan- 
neer ’er ééns ergens Manufaêturen gevestigd 
waren , zou zulks eene beweegreden geweest 
zijn, om ‘er nergens elders van, het zelfde foort 

opterichten : nogthans bewijst ons de gefchie- 

denis van alle tijden het tegendeel, en het 
gebeurt zelfs fomtijds dat de laarstopgerichte 
Manufaâturen , na eenigen tijd met de eerste 

om den prijs gedongen te hebben, dezelve 
voorbijftreven „ en eindelijk geheel doen ver- 

dwijnen. 

_ Ik ontken niet, dat men hinderpalen weg- 

teruimen , en moeilijkheden zal te overwin- 

nen hebben : maar dezelve fchijnen mij niets 

minder dan onoverkoomlijk toe, wanneer men 

met nadruk gebruik maakt van de noodige mid- 

delen, om zoo veel mooglijk, het vertier der 

koop- Waren in deze Provintie gewerkt, te 

begunstigen. 
De verkooping aan de meestbiedende ver- 

dient zekerlijk de voorkeur niet, dewijl het 

bekend is, dat de meeste kooplieden, zoo in 

% gros als in *t kleine , verre van ‘er den af- 

tek van te bevoerderen „ zoe als zij mijns 
bes 
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bedunkens wel zouden verpligt wezen ; den- 

zelven veeleer, zoo veel zij maar kunnen; 

zullen dwarsboomen. 

Ik zal niet bepaalen in hoe verre zij daar 

in laakbaar zijn , maar zeker is het, dat 

wanneer zij niet door een vuil eigenbelang ge- 

dreven werden , zij 'er uit al hun vermogen 

toe zouden medewerken , en liever verkiezen 

zich met eene kleine winst te vergenoegen, omt 

de Fabrieken der Provintie re handhaven ; dan 

dezelve te onderdrukken. En wat de overige 

lieden betreft, vele hunner zouden misfchien, 

% zij uit bijzonder belang , ’t zij uit vooroof- 

deel , ‘t zij om allerléie andere redenen , de- 

ze Waren niet eens begeeren , en met dar al 

best in ftaat wezen om dezelve bij’ {lük te 

koopen „ terwijl andere, die beter gezind 

waren; ‘er de middelen niet toe hebben -zou- 

den. « Het is buiten twijfel tegenwoordig voor 

veele menfchen niet raadzaam, om bij ’t ftuk 

te koopen , wanneer zij maar een vierde of 

op zijn meest een half {tuk noodig hebben. 

„Hoe moet men het dan aanleggen , om aan 

de gewerkte Waren , en vooral aan de kan- 

ten , waarvan men- zich het meeste voordeel, 

belooft , vertier te bezorgen ? daar verhoo- 

ging van inkomende rechten toch maar van 

weinig of geen uitwerking zou wezen: im- 

p Q a mers 
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mers is dit goed zoo ligt, en -beflaat zoo 
weinig plaats , dat men ’er voor een aanmer 

kelijke fom van kan bij zich dragen , zonder: 

dat het iemand merke, en het even daarom 

zeer waarfchijnlijk is, dat men dezelve bijna 

overal ter fluik invoert: men ziet dus ligt- 

lijk , dat alle voorzorgen en maatregelen , 

die men ter invordering van de inkomende 

rechten zou goedvinden vast te ftellen , vruch-. 

loos wezen zouden. 

Ik erken dit alles : maar tevens merk ik 
hier op aan , dat men misfchien deze zwaa- 

righeid zou wegnemen , door vaste winkels 

te bepalen , waar men niet anders dan kan- 

ten , in deze Provincie gewerkt, ‘t zij in 

commisfie , ’tzij anderszins verkoopen zou. In 

dat geval vleije ik mij gaarne , dat het groot= 

fte deel onzer medeburgers het zich tot ver- 
maak ja zelfs tot pligt zou rekenen aan de- 

zelve hunne nering te fchenken , immers, 

wanneer men hen met de grootste. billijkheid 

behandelde, Zou het niet veel beter zijn ee 

nige ftuivers meer te betalen voor eene Waar, 

die toch maar de weelde voedt; ten einde 
brood te befchikken aan een groot getal onzer 

medeburgers, die van alles ontbloot zijn, 

dan. hen te dwingen , om eindelijk tot last der 

maatfchappij te komen ; of, het geen nag 

ere 

f Aman 
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erger is, hen zoo verre te brengen, dat zij 

om brood te‘hebben, zich overgeven aan fchan= 

delijke ondeugden, die de maatfchappelijke en 

zedelijke orde fforen ? ten minsten zou men 

hun dan alle voorwenfels- van verfchooning » 

hoe ijdel ook , ontnemen. 
En indien, tegen alle verwachting aans 

deze voorzorg niet voldoende was, ter aan- 

fporing van de inwoonders dezer Provintie, om 

eene Fabriek van het land te begunstigen, naar 

maate van het geen ten haaren voordeele ge- 

zegd is, zou het dan wel onredelijk zijne 

op alle winkelhouders, die buitenlandfche kan- _ 

ten verkoopen eene jaarlijkfche belasting te 
leggen , in evenredigheid van de waarde hun- 

fer in kanten aangelegde gelden ; en deze be- 

lasting enkel te doen dienen tot onderhoud 

en verbetering der Fabrieken van dit foort in 

sit Provintie 2 - 
"Mij dunkt, ik hoor alreeds ‘het geroep en 

de aantijging der geenen , die zich daar bij 

Zouden verongelijkt wanen; dit zou,’ 
volgens hen > » eene onrechtvaardige en wil- 

„ lekeurige fchatting zijn, tot niets minder 

„ ftrekkende , dan om hen van een gedeelte 

ws der wettige winst, die zij met dezen han- 

ss del doen, te berooven.” _Nogthans zou- 

den zĳ, maar mijne gedachten, geene de 
Q 5 mins- 
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minste reden van klagen hebben. Zij zouden 
nog veel meer voorrecht genieten dan eene 
groote menigte hunner medeburgers , aan 
welke men de verkooping van verfcheidene 
foorten van koopwaren , in Engeland gewerkts. 
volftrekt verbiedt. Willen zij , voor * ove- 
tige , niet medewerken om de manufauren 
van het Land te bevoordeelen , dat zij dan 
ten minsten , die helpen onderhouden , ten 
einde hunne behoeftige medeburgers, die 
gaarne werken willen, niet van gebrek ver- 

gaan. Het believe hun eens in aanmerking te 

nemen, hoe deze grondregel door geheel 

Vlaanderen beftendig beöefend wordt , en dat 

misfchien om eene reden, die noch zoo 

prijslijk , noch voor de zamenleving in het 

algemeen zoo nuttig is. 
Nooit moet men , mijns bedunkens ; wan: 

neer men oprecht het geluk des Vaderlands 

bedoelt, de verpligting uit het oog verlie- 

zen , om tot het algemeen welzijn , door al- 

lerleie billijke en rechtmatige middelen mede te 
werken, al ware ’t zelfs , dat ’er voor het be- 

lang van eenige bijzondere perfoonen, eenige na- 

deelen uit oncftaan zouden. Zonder dit zou men 

nooit eenige misbruiken kunnen verbeteren : deze 

toch , hoe verderfelijk zij ook wezen mogen, 

brengen altijd aan fommigen voordeel toe. 
Ik 

AS ke 
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_ Ák herinnere mij nog eene andere tegenwere 
ping, die in den eersten. opflag van eenig gee 

wigt fchijnt; doch getoest aan het geen ik hier 

voren gezegd heb, heeft zij gewis meer {chijn 

dan grond voor zich: ‚deze Provintie, zegt 

» men, iseen land van Koophandel , en bezwijkt 

s fehier onder het gewigt der lasten van aller» 

be wan aart; Zij kan dus niet beftaan dan door 
Fa de Scheepvaart : en intusfchen zou men door 
» dergelijke geftichten, gevaar loopen vanden 
» volks- {maak te doen ontaarten, het geen ge- 

2 Wis een groote ramp zou wezen, en”, 

voegt men ’er bij, de Manufaéturen kun- 
„ nen zich nooit met eene gegronde hoop van 
» goed gevolg in dic land vestigen , uit hoof- 

de van de duurte der Waren van eerste 

‚> noodzaaklijkheid.” 
Wij hebben dit ook rondborstig erkend met 

betrekking tot de Manufatturen, die maar 
eenigzins aanmerkelijke geldmiddelen vercis- 
{chen. Ook is dit eene klip, welke wij in de- 

ze verhandeling beftendig hebben getracht te 
vermijden , ons flechts bepalende tot zulke be-- 

zigheden, die, hoewel. de mannen, bij gebrek 

van beter , 'er zich ook mêde zouden onledig 
houden , echter bijzonder voor de vrouwen 

en kinderen gefchikt zijn: en. dit kan in geen- 
erleie wijze aan de fcheepvaart fchaden, 

De- 
% 
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* Deze tegenwerping , welke veele zoo hocg 
doen klinken , uit haar waar gezichtspunt be: 
fchouwd zijnde , komt dan eenvoudig neder 

op de oplosfing dezer vraag : daar de-menfch 

voor den arbeid geboren is, en deze hem van 
het kwaaddoen afhoudt; moet men danook po» 
gingen aanwenden, om aan zonder werk zijnde 

menfchen bezigheid te bezergen , ten einde zij 

daar door geheel of ten deele in hunne be- 

hoeften zouden kunnen voorzien: of moet men 

veelêer voortgaan met hun in ledigheid te la- 
ten verkwijnen , om voor een ieder tot kwel. 

ling en eindelijk voor de maatfchappij toteenen 
ondraaglijken last te worden ? 

Mijns bedunkens is de keuze hier niet moei- 

lijk : het gezond verftand leert ze ! 

Men herhale dan, zoo dikwils men wil, 

die zoo geliefkoosde uitdrukkingen nopens de 

duurte der Waren ; nopens de belemmeringen 
die men langs dezen weg aan de fcheepvaart 

zou kunnen toebrengen ; nopens de onmoog- 
lijkheid om op de zeekusten wel te flagen, 

als die altijd den weerftreveren der Fabrieken 
en manufaêturen bijzonder begunttigen: ik ftem 
rondborstig de gegrondheid hunner redenen in _ 

vele opzichten toe, gelijk ik ook hier va- 

rén meen betoogd te hebben : maar het komt 
mij voor , dat zulks in geenen deele. hiet het 

ge. 
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geval is „en dat het nodig is „ hief een onder= 

fcheid temaken, dat zich van zelven opdoet.;, 

“Welk nadeel „ bij voorbeeld ,- zou het, aan 

de ‘fcheepvaart” kunnen toebrengen,» dat ‚de 

vrouw ,-ik zal niet zeggen van een gemeen ma- 

troos ‚maar, zelfs van alle andere fcheepsof* 

ficieren „ gedurende de afwezigheid van haren. 

man , door hare-naarstigheid in het werken, 

of geheel en al, of bijna voor haren nooddruft 

gezorgd had 2. zulk een man ‚zou dan „bij: zijne 

terugkomst zijn. bezolding niet verteerd „„of 

gelijk dikwijls gebeurt, fchulden ‚daarenboven 

vinden. Wie gevoelt niet hoeveel. in zulk;een 

geval de nijverheid «eener ‘brave: Vrouw.;zou 

toebrengen, om den vrede „zoo noodzaaklijk 

tusfchen’ man en ‘vrouw, te onderhouden, ente 

bevestigen; en hoe tevens over het algemeen 

in onderfcheidene opzichten de goede zeden bij 

zulk eene “levenswijze” winnen “zouden !-— ’% 

zou overtollig zijn, ditvnader aantecoonen. 

“Zoo dit niet alle de tegenwerpingen zijn,” die 

men daaglijks op het ftuk der Fabrieken in- 

brengt,“ zoo zijn het ten-minsten de-voornaam- 

fte , welke wij ons vleijen genoegzaam weêr- 

legd te hebben, om eraan elk’, ‘die niet 

vooringenomen is, het zwakke van te doen 

gevoelen. Maar om ten dezer opzichte niets 

te laten ontbreken , zal ik ‘er ‘bij voegen. 
dat 
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dat de Manufahufern menigwerf kane beltzan 
aan Zuiketoevallige oorzaken verfehüldigd zijn, 
dat men , tot derzelver oorfprong opklimmen- 
4e, ‘er over verwonderd laat. Bij voorbeeld. 
De horologie « makerij van het” Graaffchag 
Neubúrg in Zwitferland ‘heeft “op “zalk” eene 
zonderlinge wijze begin genom, en hate vor: 
défingen zijn zoo nel geweest;-dat ik mij niet 
weerhoüden kan, ’er hier @eniëd' trekken van 
Aäntehalen. “In het jaar 1689. ‘deedt zeker 
Paardekooper van het dorp de Sagte vin ‘het 
Gräâffchap Valangin , eene reìs naar Londen 3 

En ‘kògt: daat eem zakhorologie. Bij zijne tes 
fugkomst beiĳverde zich elk, om dat te gaar 
Zien, als iets -buiceigewoons ‚gelijk het ins 
dedaad ook was voor menfchen--die nooit veen 

uurwerk gezien hadden. Na verloop van ee- 
nigen tijd ftond het ftil „ en zie. daar al het 
vermaak van «den goeden man verdwenen ; - hij 

kon nu met zijnen koop niet meer. pronken: 

Wat nu gedaan; daar ’er in geen twintig uuren 
in't rondeeen horologie-maker was ?—., Ze- 

ker Hoeffmid en Slootemaaker tevens, Jas 

Richard. genaamd, ondernam het uürwerk te 
herftellen , en het gelukte hem 3 hij kreeg in 
dit werk zelfs zoo veel. fimaak ‚dat hij zijne 
fimicfe floot „ en in den tijd van zes maanden 
kwam hij zoo ver, dat hij een horologie maak- 

te; 

hr WGE ln Erk 
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te j ’t welk , “gelijk men fpreekt ,« tamelijk 
“wel zijnen ketting trok, en dat, (Ct geen 
hier het bijzonderst is) alleen met zijn Sloo* 
tentaakers gêreedfchap. Vervolgens deed: hif 
gene reis haar Geneve , om ’er gereed{chap 
en voorraad te koopen , en tevens de kabinete 
ten’ van horologies te zien , die 'er reeds bee 

flonden: weer te huis-gekomen gaf hij zich 
geheel en al aan deze kunst over, en deedt zij 
ne vier zoonen met hem werken. Ziet daar 

den ftichter van die beruchte Manufaêtuuf , 

waar „de meeste uurwerken gemaakt worden, 
die men buitenlads onder den naam van Parijù 

verkoopt , waar-uit men -’er alle jaren meer 
dan 6osoöö fluks aflevert, ch waar doof “er 

jaarlijks eerie Toim “inkomt ván bijde 1;5005609 
kroonen, zonder hogde kanten te rekenen 5 die 
aan. ten minsten 4ooo Vrouwen of jonge doch- 
ters onderhoud verfchaffen. Welk een voordeel 

voor een klein hoekje lânds , ’t welk geen 

twintigduizend inwoonders telt, en zekerlijk 
“niet genoeg voortbrengt om het derde deel 
daarvan te voeden. 

Welke verpligtingen hebben dan de inwoone 
ders van dat Land niet aan de Stichters dezef 
Manufaturen , niet tegenftaande deze geftich: 
ten in den beginne niet alleen tegen het ge- 

noegen waren van het groote deel der 
zel- 
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zelve „ maar. zelfs; om zoo .tefpreken, 
tegen het algemeen gevoelen ;--zoo-veel ges 

bied. voeren - de “vooroordeelen „der gewoonte 

op -de volken van alle. Landen! —--T hands 

echter ftemt -elk- gretig toe,» dat die: geftich- 

zen veel hebben toegebragt om, eene, groote 

menigte: bewoonders- in het leven. te houden ; 

die, zonder ,deze bronnen van -beftaan „-waar- 

fchijnlijk van honger geftorven „waren geduu- 
rende-de telkens-daarop gevolgde bovenmatige 
en „ongehoorde duurte ,… in-welke een zak 

Tarwe van 130. ponden verkogt.werd.tot.Â3-: 
6: —; de boter £—: 2: 3 er,alle de 

overige levensmiddelen naar- evenredigheid : 

eene duurte niet flechts voor een oogenblik » 

maar die » uitgezonderd eenige geringe «dalin- 

gen van prijzen, „verfcheidene agtereenvolgende 
jaren heeft aangehouden : en des niet. tegen- 

ftaande, zijn die Manufa@turen nog heden in,ee- 
nen zeer bloeijenden ftaat, hoewcl Zer de 

eetwaaren nog zeer. duur zijn. De werklieden 

hebben ’er bijna.geen gebrek gevoeld; „ten 
minsten die geene , die hunnen ijver verdub- 
belden , hebben ?er -beftendig eene zekere 

welgefteldheid genoten ,- die hun, den arbeid 

verligtte. 

Welk eene, wonderfpreuk ! al men zeggen: 

te voren heeft men het oprichten van „Manu- 
fac- 
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facturen „ die aanmerkelijke geldmiddelen vere 
eisfchen „afgeraden uit hoofde van de duur 

te der levensmiddelen in deze Provintie » er 

men heeft. zelfs bewezen „ dat de verplaatfing, 

van verfcheidene Manufafturen in Engeland 
alleen. om deze reden gefchied i is. Hier houde 
men ftaande ä dat onaangezien den onmatigen 

prijs „der waren van allerleie foort , andere 
Fabrieken, zoo als de horologie- makerij , die 
veel geld. vordert, er in eenen bloeijenden 
ftaat gebleven zijn zonder meesterfchap , zone 
der proef ftuk , zondere vrijbrief of voor- 
fecht van wegens het Gouvernement , in één 

woord, als aan zich zelve overgelaten : : terwijl 

de herhaalde poogingen, door Frederik deu 
Grooten agngewend, om de horologie- make 
rijen uit zijn Graaffchap van Neuburg in zijne 
Duitfche ftaaten te Tokken en te vestigen „ ak 
waar het niet alleen beter koop leven is, maar 

waar zij ook veel beter voor den uitvoer Zou- 
den zijn gelegen geweest dan in Zwitferland , 
geheel vruchtloosen zonder eenig gevolg waren. 

Dit doet duidelijk zien , dat de vrijheid 
derzelver element en het zekerfte middel í is, om 
dezelve tot volmaaktheid te brengen : maar 
behalven dit, kan men ’er nog verfcheidene an- 
dere oorzaken van bijbrengen „ en het zal vol- 
doende zijn eenige der voornaamfte aantewijzen, 
À DEEL. R. ie 
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Ik merk hier al aanftonds aan, dat in de 

Manufaêturen van Laken , Oost -indifche Chits 

fe enz. de werklieden en andere daglooners , 

waarfchijnlijk in tijden van fchaarsheid niet 
vlijtiger zijnde, dan gedurende den ruimften 

overvloed , de treurige gevolgen van hunne 

ftraf bare ongevoeligheid niet vooruitzien , en 
zich gerust ftellen met dit fpreekwoord, ’ 
welk voor zoo veele landen zulke befchreij- 

enswaardige gevolgen gehad heeft: dat zal 
onzen tijd wel duren ! Ongelukkige zorge- 
foosheid voorwaar ! dewijl dezelve, door ‘rt be- 

gunftigen der misbruiken „ die verbeteringen 

verhindert, waardoor eene menigte ongelukken 

zouden kunnen worden voorgekomen…— Ver- 

volgens is het deze laakbare onverfchitligheid 

der meeste werklieden enz. om niet „, zoo veel 

in hun vermogen is, tot handhaving en be- 

vordering der ManufaCturen en Fabrieken , in 

welke zij hunnen kost winnen ‚ het hunne toe- 

tebrengen „ waardoor de ondernemers genood- 

zaakt worden dezelve te verplaatfen. 

Maar zoo is het niet gelegen met de horo- 

logie- makerijen : ter verplaatfing van dezelve 

zouden , om zoo te fpreken , bijna alle de 

perfonen „ die dezelve uitmaken , moeten 

medewerken „ en deze zijn voorwaar niet wei- 

nige in getal ; men rekent toch gemeenlijk : 

dat 
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dat 'er een vijftigtal. werklieden bezig is om 

één volledig uurwerk te maken , én wel in eé- 

ne 200 ongelijkmatige verdeling, dat één ma: 

ker van verzetwijzers gemaklijk voorraad les 

veren kan aan vijf honderd In- één’ Zetters, 

Men -moet daarenboven opmierken ; dat gê: 

hoegzaam alle de werklieden aldáát ; voor kunné 

êigene rekening werkende; zich even daardoor 

genoodzaakt zien ; om hunnen vlijt en werk- 
zaamheid te verdubbelen ; haar maate de 

mondbehoeftén in prijs töenèmen „ immers 
wanneer zij brood. willen hebben; en dit is 

het ; ’t welk , naar mijne gedachten ; de bes 

langen van alle de genen , „die in eene Manu- 

fa@uur werken, ‘doet overéénftemmen, en daaf 

heenen ftrekken , om met veréénde pogingen 
ter harer bevordering en welzijn te afbeiïden. 
__Ook zal men’; mijns @rachtens ; ‘ zich nief 
kunnen vleijen , met iets goeds ; ; en duur- 

faams te ftichten ; dan door in ’ vervolg ; 

(want voor het tegenwoordige moet men uit- 

zonderingen „maken ,;) verftandige en billijke 
fchikkingen wasrtteftellen „waardoor de ver- 
fchillende belangen van alle de handen in eene 
Manufaêtuur of Fabriek „ welke die ook we= 
zen moge ; gebruikt; dusdanig met elkanderen 

Vergoed en in evenwigt gebragt worden „ dat 

dezelve nimmer flrijden „ en dat ze alle tot 
° R 2 _ het 
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het gemeen welzijn , als tot derzelver mid- 
denpunt , „te zamenloopen. 

Na dus getreden te zijn in bijzonderheden, 
die misfchien aan velen overtollig of vervelend 
zullen fchijnen , maar die wij echter hebben 
noodig gekeurd, om dat in dergelijke geval- 
ten het voorbeeld der uitoefening meer afdoet 
dan redeneringen , hoe gegrond anders : (men 
overreedt toch eer, door aan te toonen, 

wat {tandvastigheid en vlijt al dadelijk hebben 
uitgewerkt , dan door breedfprakig te hande- 
len over *t geen ziĳ kunnen uitwerken) zul- 
ten wij nu voortgaan tot een algemeen onder- 
Zoek der gebouwen, hier toe noodig ; derzel- 
ver ftand; en de orde binnen dezelve im acht 

te nemen— Wij zijn echter niet in het denk- 

beeld , dat het noodig is, ’er opzetlijk ge- 

bouwen toe te ftichten : misfchien zou ’er 

zelfs in onderfcheidene Steden dezer Provintie 

maar al te veel keur wezen. 

De Menschlievendheid vordert , dat, ter- 

wijl wij medewerken tot het welzijn onzer me- 

demenfchen , wij hen zoo veel mooglijk trach- 

ten te bewaren, voor: de rampen en kwalen die 

het menfchdom drukken, en die gelijk een 

ieder weet , meestal die geenen treffen , welke 

een zittend leven leiden , en in groot aantal 

in huizen en kamers befloten zijn : waar. uit 
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dikwerf de vreeslijkfte aanftekende ziekten 

Ontftaan „ welke, her van het hoogfte belang 

is, voortekomen , immers zooveel «de men- 

fchelijke voorzichtigheid zulks vermag. 

Die gebouwen-zouden„ bij gevolg , groot 

moeten zijn „ wel gelegen „ en verwijderd 
van modderpoelen. en ftinkende waterleidin- 

gen…— Het is jammer , (laat, ik dic eens in 

* voorbijgaan mogen zeggen „) dat de Policie 

die wel eens prachtige gebouwen laat ftich- 

ten, welke dikwijls meer dienen om het oog 
te voldoen , dan om het algemeen nut te be- 

vorderen „ op verfcheidene plaatfen zoo zuim- 

achtig is in het weren van die wanvoeglijkhe- 

den , welke zoo zonderling affteken bij de, 
inwendige fchoonheid onzer Steden, en zoo 

{chadelijk zijn voor de gezondheid van derzel- 
ver bewoners „ voornaamlijk … der genen, 
die in den omtrek van die befmette plaatfen. 

wonen, die toch niet anders zijn dan eigen- 
lijke riolen, en het zaad eener menigte kwa- 

len in zich bevatten: en ontwikkelen , waar-. 
mede de behoeftige lieden , die eenigzins, 
gedwongen zijn in zulke wijken hun verblijf 
te houden, overladen worden. 
‚Al te groote hitte en bovenmaatige koude 
zijn even hinderlijk voor elk, die zich-met die: 

kleine werken moeten bezighouden ; en bren-; 

R 3 gen 
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gen aan de vaardigheid zijner bedrijven groo- 
te belemmering toe: het is dus van belang 
tegen elke dier zwarigheden gepaste middelen 
aan te wenden, 
__De Werkhuizen moeten groot; van eène 
gefchikte hoogte en lachtig zijn: het zelfde 
geldt ook van de flaapvertrekken. De veng- 

fters moeten boven zoo wel als beneden open 

kunnen , want de kwade dampen trekken naar 

boven , en drijven daar op de lucht die in 

het vertrek is , even gelijk olie op het water. 
Gewone ijzere kagchels zija gevaarlijk , on- 

gezond , en verwekken veel vuilmakend ftof, 

‘t geen voor de kanten zeer fchadelijk is: in 
plaats van dezelve zou men zich dan moeten 

‘bedienen van aarden- of fteenen- kagchels , 

gelijk in Duitfchland; of liever van buizen on- 

der den gronddoorloopende, gelijk in de Oran- 

jerijen: door dit middel zou men het Werk- 
huis overal verwarmen, en voornaamlijk voor 
de vengfters , waar zich de werklieden altijd 
plaac{en : men zou op die wijze ook minder 
kolen verftoken en met minder moeite. 

Het zou ongetwijfeld overtollig zijn, in 
het breede uitteweiden over het beftuur, het 

welk men in eene ftichting van dien aart zou 
behooren intevoeren. Het zal voldoende zijn, 
flechts eenige der wezenlijkfte puntten aante- e dre wij 
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wijzen , die tevens den grond zouden kunnen 
leggen , waarop men in % vervolg »vermeer- 
deringen en verbeteringen zou kunnen invoes 

ren ‚ naar mate de ondervinding en ‚de om- 

ftandigheden dit zouden vereifchen. …… î 

Allereerst zou men, onder het oppertoezicht 

van vijf of zes fchrandere , kundige en in dat 

{lach van zaken ervarene perfoonen » „Gezag? 

hebbers moeten aanftellen „ die wij, volgens 

's Lands gebruik, Vadersen Moeders zullen noer 
men „ vermits deze woorden zeer wel het ger 

zag uitdrukken „ het welk zij zouden uitoefe- 

nen, en tevens gefchikt zijn om-eerbied in te 

boezemen. … Dat zij van goed gedrag moeten 

zijn , fpreekt van „zelven : maar dit is niet ger 

noeg, zij moeten ookeen gemoedsbeftaan heb- 

ben ,, dar vol Îs van menschlievendheid : 

moeten zagtaartig wezen, zonder laf te zijn „en 
echter onwankelbaar ftandvastig „om naauwkeu- 

rig de regels die hun-zouden worden. voorger 
fchreven uittevoeren „en te-doen uitvoeren 3 
‘het is toch van de ftipte waarneming derzelve 

dat de goede uicflach. der onderneming. groo- 
tendeels af hangt. 

“- E. Vooral moet men, wel. op « zijne hoede 
zijn „dat -hebzuche 'er, het oogmerk niet van 
bezoetele 5 of omkooping Per de uietwerkfels 
van oonuesmpke zvmen kan:hier niet zorgvul 
in R 4 dig 
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dig genoeg tegen waken. 
2, Verder zou men , naar mijn gevoelen 

vuden en jongen moeten verpligten , om in 

def zomer altijd ten half vier uuren op te 
{taan , en {tiptelijk ten vier uuren zich aan 

het werk te begeven ; en vervolgens allengs- 

kens dic verminderen , naar mate van de lang- 

heid der dagen tot in den Winter, wanneer het 

uur van opftaan bepaald zou blijven op zes 
vuren , en dat van den arbeid op een half 
uur later. 

3. __Misfchien zal men fchreeuwen , dat het 
al te lastig is zoo vroeg te moeten opftaan : 
maar ik kan verzekeren, dat zulks in een groot 

aantal Fabrieken het ftandvastig gebruik „ en 
zelfs naar mijn gevoelen dat geen is , ’twelk 

men volgen moet, wanneer men dezelve wil 
‘handhaven. Woganr 

4. Men zal zekerlijk nog tegenwerpen; 
en vooral de ouders der kinderen , dat het al 

te fterk zou wezen, hunne kinderen zoo aan 

den band te houden , van ’s morgens vier uuren 
tot agt uuren ‘savonds, de etenstijden uit- 
gezonderd. 28 

Ik geloof zeerwel , dat het voor de kinde- 
ten, én zelfs voor de ouderen, aangenaam zou 

wezen tot agt of negen uuren ’s morgens op 
het nest te blijven, om vervolgens het ove- 
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rige van den dag tot negen of tien uuren’s ar 
wonds op ftraat te loopen rinkelrooijen „ om te 

fpelen, te fchooijen en te fchuimen, gelijk men 

dit ongelukkig genoeg daaglijks ziet gebeuren, 
en wel onder het oog der Policie , die daar 

op geen acht fchijnt te flaen ,  niettegenftaan- 

de hierin eigenlijk , mijns bedunkens, de oote 

zaak: te zoeken is van de meeste rampen, die 

het menschdom bedroeven , en de meeste 

onzer Europifche maatfchappijen’ ontêeren # 

terwijl intusfchen de gezonde Rede-en de 
geest des Christendoms niet ophouden, den 

pligt aan te dringen, om die rampen te weren. 

‚Nu het zij zoo ! ik begeer ’er ook geene 

{laven van te maken , maar wezens van ge- 

zond verftand , die redelijk , werkzaam en 

deugdzaam zijn „hunne pligten kennen en 
bezield zijn door de begeerte ,- om die op- 

rechtelijk te beöefenen , ten einde voor zich 
zelven nuttig en voor de maatfchappij eens 

‘goede burgers te worden.— Dat men dan 

hunne bezigheden wac afwisfele , en indien 

de bekrompenheid der middelen «niet aanftonds 
‘het oprichten „eener. regelmatige fchool ger- 
doogt tgeen anders zeer te wenfche ware) 
dat men ‘er dan ’s morgens een uur of twee 
een meester doe komen, om hen-te onderwij- 

gen in het fpellen, lezen ,fchrijven enz 

ki R 5 het 
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het geen op- zijn hoogst‚maar één honderd gul- 

dens. ’s jaars kosten zal; en dat men ook, 

wanneer. de middelen het veroorloofden , het 

zelfde deed. des avonds , voor de genen die 

zich op den dag wel van hunnen piigt zouden 

gekweten hebben. Men zou hier door meer 

goeds bewerken dan in den eersten opflach 

wel fchijnt : immers. elk voelt reeds het 
voordeel , dat zij daarvan, zoo voor hun lig- 
chaams-geftel als voor hun zedelijk beftaan, 

trekken zouden : maar ook zou men hun daar- 

enboven het leeren. van zulke núttige dingen, 

uit zijn waar oogputie doen befchouwen, als ee- 

ne belooning: namelijk voor hunnen vlijt , en, 

“zoo als het in-de-daad is, als eene bijzon- 

dere gunst. In plaats dat de meeste ouders, 

voornaamlijk onder de geringere voìks- clasfe, 
devverderfelijke. gewoonte hebben; van hun- 

ne kinderen „wanneer hun die bij ongeluk 

eens wat lastig vallen , dreigen van hun naar 

fchool te zulten zenden , en even daar door 

hun dikwerf «eenen afkeer van de {chool in- 

boezemen , die niet overgaat, voor het te laat 

is, zou, integendeel , die denkbeeld van be- 

looning op hen , immers op de meesten hun- 
ner , zulke diepe indrukken maken „ dat zij 

er onfeilbaar hun gantfche leven door de ge- 

lukkigfte. wicwerkzels van- ontwaren. zouden, 
Dit 
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Dit is eene waârheid , waarvan elk zich Overs 

tuigen kan , die {lechts de ‘moeite neemt, om 

deze: of geene trekken „wit zijne jeugd» «die 

indruk «op Zijne: ‘zinnen 5 vooral op:zijne vers 

{tandige>vermogens maakten , zich te herinne- 

rén.— Voorts zou men nog aan de. naatscig» 

{ten des middags , of op zulk een uur van 

den dag als men: geraden. zou vinden ; „een 

half uurof een uur ter. wits kunnen 

toeftaan. 7 

Op deze wijze ‘zou men, zoo ik mij zier 

bedrieg ‚ de grondflagen leggen van eene. Na- 

tonaale ‘hervorming ; vane dewelke men-bins 

nen weinige jaren de, weldadige invloeden ges 

‚ voelen-zou; Men geeft zich thans veel moei- 

te, om vele. zaken te regt te brengen: Zou 

men «dan verzuimen , om’, door eêne goede 

opvoeding , een zeer groot gedeelte der burgers 

ir flaat te flellen „ omi hùnné réchten te ken- 

nén en daar van wijslijk gebruik te maken hid 

‚Nu zullen wij moeten handelen over de kos- 

ten , die zouden noodig: Zijn, ter oprichting 

en inftandhouding van deze” Geftichten ;- die’ 

ook meer of min’ in geral toeten ‘wezen, 

naar mate van de bevolking ‘en den fmaak der 
inwooners „ onder welken men goed zou’ vin: 

den , dezelve te vestigen. 

Mer zou zekerlijk onrecht doen aan de Val 
der- 
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derland- en weldadigheid-lievende gevoelens der 
Jeden-van alle de aangeftelde Magten , wanneer 

men een oogenblik twijfelde aan hunnen ijver, 
em uit al hun vermogen medete werken, ter be- 

gunstiging van deze geftichten: ’% zij door voor 
dezelve gefchikte piaatfen aantewijzen ; ’ zij 

door aan dezelve bijzondere voorrechten toete- 

ftaan 3 ’tzij eindelijk.door deze gasthuizen vrij te 
ftellen van alle lasten hoegenaamd, op dezelfde 

wijze als de overige meest begunstigde huizen 

van liefdadigheid. 

Even zeer zou men aan hun verftand en 

doorzicht te kort doen, wanneer wij de krach- 

tige beweegredenen „» die deze fchikkingen 

. noodzakelijk maken, hier breeder wilden aan- 

dringen. Alles wat reeds gezegd is,en hier 
na nog gezegd zal worden , is 'er, mijns be- 

dunkens , immers wanneer men niet willens 

en wetens blind wil zijn , een voldingend be- 

wijs van. Met dat al kan men niet ontvein- 

zen , dat, welk eene zuinigheid men zich in 
dezen ook voorftelle , de zaak misfchien het 

eerste jaar , immers wanneer men niet tot het 

karige wil vervallen , iets meer zal kosten, 

dan tegenwoordig de uitgave der Diakonie- 

kasfen bedraagt: maar zulks is in dit geval 
flechts eene opoffering voor een oogenblik, 

welke alle weldenkende burgers ongetwijfeld 
met 
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met vermaak zullen doen, in de , mijns er- 
achtens , welgegronde verwachting , dat de. 
Maatfchappij in het vervolg de vruchten ’er 

van met woeker zal inoogsten; en het is 

zelfs meer dan waarfchijnlijk , dat dit oogen- 

bliklijk bezwaar voor de Maatfchappij in het 

algemeen noch zoo verdrietig „ noch zoo druk- 

kend , zoude zijn, als het heden is, gelijk 

ik hier na zal aantoonen. 

Laat ons hier , om in geene ijdele en beu- 

zelachtige bijzonderheden te treden , dadelijk 
de kosten van ieder’ perfoon, door elkan- 

deren bepalen op dertig ftuivers ’s weeks : dit 
zou ‚ wanneer men het behoorlijk aanlegde , 

zekerlijk genoeg zijn , om in gemeen{chap te 
leven: de foldaat„, die men volftrekt niet onge- 

lukkig kan noemen , heeft niet meer ter zijner 

befchikking , hoewel hij gemeenlijk in dien 

ouderdom is, waarin het menschlijk ligchaam 
het meeste voedzel noodig heeft. En om te 

betoogen , dat de uitgaaf , die volgens on- 
ze rekening , voor het onderhoud dezer ge- 

flichten. vereischt wordt „ boven de hoogte 

is, waarop men die zou kunnen bepalen, heeft 
men flechts optemerken, dat men in de nabij- 

heid van Middelburg in Zeeland, kinderen in 

den kost befteedt tegen dertig ftuivers ’s weeks» 
__waar zij voor kinderen van tien of twaalf 

gr 
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jaren. genoegzaam van het noodige voorzie 
‚ wordén : maar in berekeningen var dezen aart 
is het beter , zich te houden boven het geen 

wezenlijk verteerd wordt , dan zijne rekening 
te gronden op eene al te naauwe bepaling der 

vertering „ ten einde daar door in ftaat te zijn, 

om aan onvoorziene uitgaven „ die onder de 

bloote voeding niet begrepen zijn, het hoofd 
te kunnen bieden. Elk zal toch toeftemmens; 

dât een zeker getal menfchen; in gemeen- 
fchap levende ; het foodige zullen hebben s 
behoudens de bepalingen die wij hebben voor- 

gedfagen „ en dat zij zelfs ruimer zullen le- 
ven, danelk hunner op zich zelven , met de 

helft meer te verteren, | 
Voorts zou het; faar het mij toefchijnt 3 

zoo uit een beginfel van zuinigheid; als om 
Zoo veel mooglik alle handen bezig te hou= 
den „ en tevens aan de genen; die ’er de krachs 

ten toe hebben , de middelen te verfchaflen; 

om zich in alles, wat voor de Maatfchappij 

waarlijk nuttig is, te oefenen, zeer goed zijn; 

de bezigheden van het volk in deze werkhuis 
zen, zoodanig te regelen „ dat ’er alles , wat 
tot hun onderhoud dient, de hoeden uitge- 

zonderd , gewerkt wierd „ zoo dat men ’er 

zelfs de moeskruiden en ander tuingewas, voor 
„de voeding dezer huizen benoodigd, teelde 

de 
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de aard-appelen zelfs niet uitgezonderd: en 

dit zou gemaklijk kunnen gefchieden door ee- 

nige gemeten lands te huren. 

Maar , zal men zeggen, dit is niet, het 

geen gevraagd word : het is, naamlijk , niet 

bewezen , dat de armen door elkanderen der- 

üg fluivers ’sweeks kosten. Dit is zoo: maaf 
het is geenszins waarfchijnlijk , dat zij minder 

kosten , wanneer men acht geeft op de le- 

venswijze der meesten , in de verfoeilijkfte 

ledigheid , met walchelijke vodden en verrotte 

fompen behangen, om het medelijden der 

_menfchen op te wekken, en dat zij aanhou- 

dend met de uiterste behoefte kampen, of 

dat zij van geene fpaarzaamheid noch van orde 
în de huishouding weten. De zwelgerij is hun 

element en grootfte gelukzaligheid : met dat 

al leven zij zoo goed en zoo kwaad als zij 
kunnen ; en tot wiens last? — Tot last der 

_Maatfchappij ! 
Daarenboven de zaken zoo, of zoo om- 

trent, op dien voet zijnde als wij hebben voor- 
gefteld , is ’er geen twijfel aan, of de 
Vrees voor den dwang en hun afkeer van ge- 
Zetten arbeid , zou ’er verfcheidene affchrik- 

ken van onderftand te vragen; en zou hen 
__aanfporeri , om bij voorraad de noodige zorg 
his 'rwerk teftellen , teneindete Vermijden het 

geen 
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geen zij zoo zeer vreezen. 

‚Zie daar , wat misfchien. voldoende zou- 

de zijn : dan vermits deze zaak het gewigtig- 

fte ftuk dezer verhandeling is „ is het ook van 

aanbelang „ dezelve zoo veel mooglijk te ont- 
wikkelen. Wij kunnen, wel is waar , in. 

geene naauwkeurige berekeningen treden , en 

zijn verpligt bij het algemeene te blijven: doch 

door uitgemaakte daadzaken aantchalen , zal 

men gemaklijk het befluit nopens de gegrond 

heid dezer ftelling kunnen opmaken: dat men 
de handelwijze , door ons zoo even voor 

het Armenbeftuur voorgeflagen , aannemende 
» de kosten daar van voor de Maaifchappij 
»» 300 drukkend niet zouden zijn, als thans” 3 

zonder nog het vleijend vooruitzicht mede te 

xekenen , dat dezelve daaglijks meer en meer 

verminderen zullen. 

Laat ons ten dien einde de volgende drie 
flukken, die tot deze zaak onmidlijk be- 

trekking hebben , wat nader onderzoeken. 

k. De bijzondere liefdegaven. 
II. Den ftaat der huis- armen. 
UL. De voordeelen , die men zou kunnen 

trekken van zulke perfoonen , wier zaaken 

verloopen zijn , of wier gedrag flecht is. - 

Wat het eerste ftuk betreft, het is geens- 
zins twijfelachtig , dar de aalmoefen, die men 

aan 
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aan de huizen of op ftraat geeft; verte weg 

die te boven gaan, welke regtftreeks doof 

de Diakonieën ontvangen worden. En welke 

andere bewijzen zou men hier voor moeten bij- 

brengen dan de menigte van bedelaars, waar 

van „op zekere uuren van den dag; de ftraten 

krielen? de meeste dezer hebben huizen s die 

zij voor eene vaste gift verfproken hebben Cof 

die zij ten minsten als eene zoodanige befchou= 

wen) van een oortjen af (een duit komt toch 

bij hen in geene aanmerking!) tot eerien hal- 

ven Rijksdaalder toe, ’s weeks, eni misfchien 

nog meer, naar mate zij min of meer be- 

_hoeftig zijn; of liever naar mate van den. 

invloed der voorfpraken , die zij ten hunnen 

voordele gebruikt hebben, om de liefdadigheid - 

der goede lieden , die vermaak fcheppen in 

hunnen evenmensch te verkwikken;, op te 

wekken. Maar helaas ! hoe worden die bra- 

ve menfchen , niet tegenftaande hunne prijs- 

waardige oogmerken door hunne goedhartig- 

heid misleid, en hoe dienen hunne gaven 

niet dikwerf, om ledigloopers in dronken- 

fchap en losbandigheid te ftijven , in plaats van 

waarlijk beklagenswaardige wezens te onder- 

fteunen ! 

Men beelde zich toch nietin , dat de meés- 

te der geenen, die zich van alle fchaamte 

L'DEEL, Ss ont 
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ontdaan hebben, om zich aan den bedelzak over- 

tegeven , in deze Provintie , het’ noodige 

misfen ; veeleer zou ik gelooven, dat zij 

dikwijls den overvloed misbruiken. Ziĳ zijn 

derhalven ín niets te beklaagen , dan daarin , 

dat de meeste hunner zich zelven , door hun 

wangedrag en ongeregeldheden ontëerd heb- 

ben, en alzoo aelmoesfen wegdragen , wel- 

ke zij zich hebben onwaardig gemaakt, en 

die beftemd waren, voor menfchen , die waar- 

lijk en buiten hunne fchuld ongelukkig zijn. 

Om eenigermate, over de hoeveelheid der 

bijzondere liefdegiften te kunnen oordeelen , 
zullen wij eens eenige der voornaamfte , ons 

bekende , of door geloofwaardige lieden ver- 

haalde trekken , dien aangaande bijbrengen. 

Een burger van mijne kennis, een eerlijk 

middelmatig fortuin bezittende, heeft mij 

verzekerd „, dat hij op de marktdagen gewoon- 

lijk meer dan een Rijksdaalder in duiten, oort- 

jes en halve ftuivers aan de armen gaf ; en 

wie zou durven bepalen , wat liefdadige men- 

fchen, en vooral de vrouwen , op deze wijze 

jaarlijks aan de armen geven! 

Zeker iemand, werk gekregen hebbende bij 

een Stoker „ voor twintig fluivers ’s daags » liet 

dat weldra weêr varen , voor reden gevende 

dat hij , met te Middelburg te bedelen , en 
| dus 
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dis nog met veel minder moeite ;- dertig ftuis 

vers ’s daags kon winnen. Welk een deugniet! 

Een ander ; vrouw en kinderen hebbende, 

na veertien dagen in eên- Tabaks- Fabriek ge- 

werkt en Carottem gemaakt te hebben; Kad 

foldaat ;  woorwendende ; dat hij zulk ecn 

moeilijk werk niet kon volhouden ; en dat hij 

zich daarmede in den bloei zijnes levens nief 

wilde om hals brengen.— Ware hij wat ous 

der ; en door de rollen die hij al gefpeeld 

had , wat minder-bekend geweest; hij had 

zich ongetwijfeld ook tot den bedelzak beges 

ven, 

“Twee bedelaars; reeds. tamelijk bejaard s 
maar voor ’t overige welvarende ‚ ontmoetten 

elkanderen eens op hunne gewoone ronde, De 
Een deed zijn beklag aan zijnen medgezels 

dat hij in die week zeer ongelukkig geweest 

Was ; en nog geen twee, Ryksdaalders onts_ 

vangen had. De ander beleedt openhartig 5 

dat hij gelukkiger was geweest , en reeds 
zes of zeven guldens had ingezameld ‚ en hee 

was nog maar donderdag namiddag !—. Es dit 

dan niet een“ klaar bewijs, dat de bedelaar in 

dronkenfchap en in de walchielijkfte onreinheid 

meer dan ‘dertig ftuivers ’s weeks verteert ? 

{_ Men zal zeggen , dat zij misfchien met eer 

huisgezin belast waren £-’t kan zijns mijne 
Ni Sá be 
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berichten gaan zoo ver niet, en misfchien 
werden zij ook nog daarenboven door de Di- 
akonien onderhouden : maar wat hier ook van 

zij, het is zeer waarfchijnlijk , dat, indien 
zij vrouw en kinderen hadden, elk van de- 

zelve ’s morgens van Zijnen kant bezig was met 

een iegelijk moeilijk te vallen: in dit geval 

toch volgen zij zeer wel de werkzaamheid der 

honigbijën na, maar geenszins ten opzichte 

der fpaarzaamheid. 

Het zal misfchien aan velen voorkomen, 

dat men dit alles met ftilzwijgen had kunnen 

voorbijgaan : nogthands kwam het mij nood- 

zaaklijk voor ‘er melding van te maken, ten 

einde aantetoonen , welk een fchandelijk mis- 

bruik de bedelaars maken van den vernede- 
renden ftand , waartoe zij gebragt zijn. Deze 
misbruiken , zijn niet harfenfchimmig of ver- 
zonnen 5 zij zijn maar al te waarachtig : en 

welk eene zwarte rol zou men ‘er niet van 

befchrijven kunnen , als men zich de moeite 

wilde geven van hier omtrent verdere navor- 

fchingen te doen ! 

Men verhaalt , dat 'er voortijds waren, díe 

dankbaarheid met onbefchaamdheid paarden , 
(ik weet echter niet, of zulks niet veeleer 

ter befchimping dan uit erkentenis ware!) en 

Fm hunne nacht-{lemperijen met luider ftem , 

op 
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op de gezondheid hunner weldoeners en wel- 

doenfters dronken. Dat volkje veroorlooft zich 

toch ook Bacchus-feesten , ongetwijfeld om 

zich daar door eenigermate fchadeloos te ftel- 

len voor den {maad en de afwijzingen , die zij 
bij dage hebben moeten verduren. 
Doch wij laten de bedelaars varen, om 

in de tweede plaats een woord te zeggen over 
de Awuis- armen, die , daar zij meer bepaald 

zijn in hunne uitgaven , ook, om zoo te {pre- 

ken, geene verfmade brokken moeten eten , 

en geene vernederingen hebben aftewagten. 
De liefde en weldadigheid van de oprich- 

ters der fondfen daartoe aangelegd, is zeer. 

prijslijk , zoo wel als de ijver en de deugd 

der genen, die hun leven-dang tot het onder- 

houd van een zeker getal noodlijdende het 

hunne bijdragen. Maar beantwoordde de uit- 

werking altijd aan het oogmerk dier brave 

ftichters ? — Dat geloof ik niet! Ik kan mij 

toch niet overreden , dat hun doel zou ge- 

weest zijn , om de verpligting tot den arbeid, 
dien de fchepper op het ganfche menschdom 

gelegd heeft, te verijdelen. Veeleer geloof 

ik, dat wanneer zij een middel hadden kun- 

nen uitdenken, ’t welk , terwijl het in de 
noodwendigfte levensbehoeften der noodlijden- 

den voorzag, hen niet tevens van die ver- 
S 3 plig- 
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pligting ontfloeg, (zoo als dit thands maar 

el te veel plaats heeft) maar het een met het 
ander paarde; zij dat middel met ijver zouden 

hebben aangegrepen, op dat de voorwerpen 
hunner weldadigheid niet geheel onnut wierden 

voor zich zelven en voor hunnen evenmensch. 

De verpligting, van den mensch tot den 

s arbeid , onderhoudt zijne werkzaamheid, 

„en belet dat onverfchilligheid of logheid 

„ hem tot bezigheden onbekwaam maken.” 
Hier isnu, buiten tegenfpraak , de guns- 

tigfte gelegenheid die men ooit zou kunnen 

wenfchen, om dit in de daad begeerlijk oog- 

merk, tebereiken. Zij zouden, gelijk de bes- 
te werklieden, eene goede tafel kunnen heb- 

ben , tegen zeven of agt fchellingen ’s weeks, 

en dus een derde beterkoop dan elders , daar 

zij genoegzaam onder geene ondergefchiktheid 

leven : door breijen of iets anders te doen, 

zouden zij zich eenige onfchuldige uitfpan- 
ningen kunnen verfchaffen , en alzoo naar 

hünnen ftand een vrij gelukkig lot genieten. In- 

gevolge zulke fchikkingen zou men met de- 

zelfde fom drie perfoonen bijftaan in plaats 

van twee. En is ook dit niet eene drangreden 

te meer , om ’er de proef van te nemen % 

Men zou zich zeer bedriegen , wanneer men 

zich verbeelde , dat’er ook, onder de Clas- 
ì fe 
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fe der huis-armen, niet eene menigte van 

misbruiken gevonden wierden , waar tegen het 

van belang is middelen aanteweniden „ indien 

men waarlijk tot het meeste welzijn van allen 

wil medewerken. , 

Sommige, geven uit luiheid of uit droefe 

geestigheid , voor , of meenen waarlijk dat 

zij altijd ziek zijn, en houden zich daar 

om, om zoo te fpreken, altijd te bed, in 

kleine doffe vertrekjes , waar zij ten lan- 

gen laatften wel min of meer ziek moeten 

worden. Van waar komt het, zal men zeg- 

gen , dat men hen, ten minsten de gene 

die in de kost zijn , «dus naar hunnen bedot- 
venen fmaak laat te werk gaan? — van daar 3 

dat zij gewoonlijk gehuisvest zijn ‘bij lieden, 
die hen noodig hebben , om te kunnen beftaan , 

en gevolglijk vrezen hun te zullen mishagens 

wanneer zij zich tegen hunne grillen; hoe 

zot die ook wezen mogen; verzerreden.” 
Andere vleijen zich, dat het onbekend is; dat 

zij onder de hand worden bijgeftaan , bege- 
ven zich regelmaatig alle avonden , ten mins- 

ten in de,groote Steden , in wijn- en bierhui- 

zen , zetten zich in den hoek van den haart; 

en houden dikwijls-het gehele gezelfchap aan 
de praat, terwijl zĳ rustig hun flesje drin- 
ken. Zekerlijk hebben zij dat geluk ook alleen 

S 4 te 
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te danken aan gunst, of aan misleiding , zoo 
het namentlijk een geluk is, zulk een verre- 
gaand misbruik te maken van de goedheid en 
welwillendheid , die men hun betoont. 

Langs den hier voren aangewezen weg, zou 

men, mijns bedunkens, alle deze misbruiken, 

en zoo vele andere die ’er uit voortvloecijen , 

voorkomen, zonder de minste verwarring aan 

te brengen , of zonder de inéénfmelting der 

fondfen, die, volgens het oogmerk der gevers, 

tot bijzondere liefdadigheden beftemd zijn, 

noodzaaklijk te maken : dat oogmerk toch 
moet men eerbiedigen , zoo lang men de or- 

de , die den grondflag uitmaakt van welgeves- 
tigde maatfchappijen , niet wil het onderst 

boven keeren, 
Wat aangaat het derde en laatste ftuk waar 

over wij nog handelen moeten, om volledig 

alles bij te brengen , ’t geen ons nodig fcheen, 
ter verligting der Armen-kasfen en ter bewere 
king van al het goede, dat de tegenwoordi- 
ge omftandigheden kunnen veroorloven, uit 
hoofde van den ftaat van verarming waartoe de 
meeste menfchen zich gebragt zien ;— het is 

ongetwijfeld van belang, hetzelve uitvoeriger 
dan de twee voorgaande te behandelen , voor- 

al thans, daar de kreet van behoefte en 

onvermogen van alle kanten opgaat. En in- 
dien 
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dien 'er niets fterker de noodzaaklijkheid van 
een geneesmiddel doet zien, dan de: groot- 

heid van het kwaad , hetwelk in dit geval 

reeds verfcheidene Municipaliteiten heeft in 

verlegenheid gebragt „ dan zou, men voorwaar 
zulk een middel in geene dringender tijds- 

„omftandigheden voor kunnen dragen. 

Edoch , het is geenszins volgens de groo- 
te menigte van onderfteund. wordende noodlij- 

denden , of naar de menigte van bedelaars, 

hoe verfchriklijk ook derzelver aantal zij, dat 

men over het gebrek, ’t welk onder de la- 

gere volks-clasfen heerfcht, moet oordeelen: 

‘er zijn daar. omtrent wel ‘andere kenmerken 

voorhanden. De nood heeft zijne onbekende 

flagt- offers in het verborgene , onder welke 

hij in het geheim verwoestingen aanricht, waar 

van men onkundig blijft. Duizende huisge- 

zinnen lijden wredelijk , bij gebrek van werk, 
alle de rampen eener krijtende armoede , kam- 

pen tegen de iĳslijkheden vanhet volflagenst 

gebrek , verkoopen ftuk voor ftuk hun elens 

dig huisraad en bevinden zich op het einde 

onherftelbaar verpletterd, 

De eerlijke en behoeftige man „ die ge- 
voel heeft , vraagt flechts werk. Hij fchrikt 

voor eenen onderftand , dien ‚hij dikwerf 
niet, dan door, aanhoudend fmeeken en 

tie, S 5 ver- 
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vernederende flappen, verkrijgt, en die al 

dikwijls tot niets anders dient , dan om, zij- 

nen nood te verlengen, en hem een kwij- 
nend en {mertelijk leven te doen leiden. En 

fchoon hij al moeds gendeg hebbe om de ijs- 

lijkheden der oncbeering van de noodzaaklijk- 

fte levensmiddelen te verduren 5; hij fchroomt 

tevens meer dan den dood zelfs, toevlucht 

te neemen tot de ontêerende bronnen van be- 

ftaan, die hem de bedelarij aanbiedt. Hij zou 

zich fchamen zijne hand die alleenlijk bezig- 

heid begeert, tot het bedelen uit te ftrekken , 

offchoon hij zeer wel weet , dat die verachte- 

lijke ftand, terwijl ze hem van zwaren arbeid 

en moeilijk zweet bevrijdt, menigwerf , en 

vooral dan , wanneer men ’er ver genoeg in 

gevorderd is, om met al deszelfs loosheden 

en ftreeken bekend te zijn, een ruim beftaan 

in ledigheid oplevert. 

Intusfchen — men gewent zich aan alles, 

Wie weet dus hoe veel lastige en fchaamte- 

looze bedelaars ’er misfchien in* onze dagen 

zijn, die in het eerst dien zelfden afkeer ge- 

voelden, welke de nood- dwang hen ge 

dwongen heeft te overwinnen! Door even 

dringende en even uitgeftrekte natuurbehoeften 

als huns gelijken geprikkeld , hebben zij in- 

tusfchen niets anders om ‘er in te voorzien, 

dan 
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dân’ huntië”handén én het loon vän hunnen ars 

beid: ontbreekt deze, of zijn zij ziek , dan 

Zie zij ZiCH hùnnes ondanks gedwongen, wil! 

len zij niet geheel en al bezwijken, en hun- 

né kinderen’ van ‘horiger-en uitputting zien fter- 

verf , om tot dit uiterfte te komen. Het iss 

hier mede , gelijk met zoo vele andere dingens 

het zijt flechts ‘de eerste flappen , die onze 

eigenliefde*iëts -kostén’s langzamerhand wordt 
men ’er aait gewoon , en eindelijk fchept-men 
er vermaak “in. “En ‘ziet dear juist het geen 

allernoodzaàklijkst moet worden voorgekomen s- 

indien’ men ‘de maatfchappij niet daaglijks"meer- 

en meer wil zien bederven en ontaarten. _ « 

Wat zou het niet te zeggen zijn, wanneer 

een gedeelte van onze vlijtige en werkzame 
medeburgers , ‘bij gebrek van: bezigheid , met 

hunne kinderen tot de harde noodzaaklijkheid 

gebragt ‘wierden, om de toevlucht re nemen 

tot middelen van beftaan , die voor hun ver- 

nederend , voor de Regéering hoonend , en: 

zoo tastbaar fchadelijk waren voor het wel- 

Zijn der maatfchappij in hee algemeen ;— tot 

middelen van beftaan, in één woord,” die 

‚ zulk eenen verderfelijken invloed hebben op 
de toekomende geflachten ! dewijl de mees- 
te dier tedere fptuitjes 'er zoo niet het fieraad „ 

althans de ruttigfte leden van zouden moeten 
we- 
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wezen , en welke men dus niet kan veron- 

achtzaamen „ zonder zich laakbaar en zelfs 

fchuldig te ftellen voor hun en voor de na- 

komelingfchap. 

ô! Ik vleije mij zoo gaarn met die gedag- 
“te, die mij met vreugde vervult , dat men 
‘er ten fpoedigften middelen tegen verfchaffen 
zal. Ja, ik houde mij, daar ik de Baraaffche 

milddadigheid ken , verzekerd , dat, binnen 
kort. niemand zal kunnen , ten minften zal 

durven zeggen : ék weet niet wat te doen, 
ik heb geen werk, wel wetende dat men hem 

zou antwoorden: „, zie daar zijn Werkhui- 

» Zen; zie daar de eerlijke bron van be- 
ss ftaan , welke de weldadige maatfchappij 

‚‚ den genen aanbiedt, dien het aan midde- 
», len ontbreekt , om hunne verpligtingen je- 

» gens dezelve te vervullen : want de arbeid 

9, is eene even zoo heilige als noodzaklijke 
» pligt. Zij doet meer ; zij laat aan u de 

y keuze der bezigheden of handwerken waar 

> voor gij den meesten fmaak gevoelt; zij 

‚> heeft lieden aangefteld, om u te onderwij- 

ss zen, om u te befturen en om u te hel- 
„pen; in één woord : zij voorziet in alle 

> uwe wezenlijke behoeften , voor zoo ver 

» Zìj door uwe onervarenheid, en door 

» uwe ongefchiktheid tot deze foort van be- 
zig- 
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‚ Zigheden , u niet daadlijk uw genoegzaam 

„ onderhoud zoudt kunnen verfchaffen.”” 

Ziet daar , naar mijn gevoelen , alles wat 

het volk thands begeren en vorderen kan: het 

zal dan zoo gelukkig zijn als zijn toeftand en 

de tijdsomftandigheden het gedoogen, Het zal 

met zijn lot te vrede, of , wanneer het 'er 

zich over beklaagt, -zulk een lot onwaardig 

zijn. 

Mijns bedunkens is het zoo klaar als de 

dag , dat dit alles zeer uitvoerlijk en zelfs , 

aangezien de tijdsgefteldheid waarin wij ons 

bevinden , zeer noodzaaklijk is— Doch dit 

is niet alles: men kan ’er nog meerdere uit- 

geftrektheid aangeven. Hier over gaan wij nog 

heteen en ander zeggen, waar mede wij dit 

artikel zullen eindigen. 

Is het maar al te waar , dat duizende huis- 

gezinnen in eenen ftaat van fchrikbarende be- 

‘hoefte zijn; ’er is blijkbaar een nog veel 

„grooter aantal van zulken , die voorheen ta- 

_ melijk welgeftelde lieden zijnde, nu ook door 

verfchillende oorzaken, van welke wij hier 

flechts de voornaamfte zullen optellen , met 

grote fchreden dien  vreesfelijken toefland 

naderen. 

Onder de treurige oorzaken van dit akelig 

veoruiszicht , kan men in den eersten rang 

plaar- 
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plaacfen; hee ftilftaan- van «bijna valle ‘han= 
del ter Zee. Vervolgens het ophouden voor 
eenigen tijd van de betaling der intresfen van 
onderfcheidene. geldheffingen „ en de: aanmer- 
kelijke vermindering der renten op den Staat. 
in de derde plaats de vermeerdering der las- 
ten ‚ dikwijls zoo ongelijk verdeeld ;- als 
geftreng ingevorderd. Ten vierden de achter- 
lijke betalingen van allerleien aart; die thands, 

in dezen tijd van algemeene fchaarsheid , 

maar: al te veel plaats hebben. Eindelijk 

vele andere , „die het overtollig zou wezen 

bijtebrengen— Ziet daar het geen den ee- 

nen volkomen in den grond helpt, en den 

anderen geheel en al moedeloos maakt. 
Is het niet waarfchijnlijk, dat de meeste de= 

zer zich vlijtig tot de bronnen van beftaan , 

die deze werkhuizen voor hun openen ,„ beges 

ven zouden , zoo dra het geen fchande meer 

was daarin te arbeiden, en ze nier meer enkel 

de toevlugt waren van de laagfte clasfe des 

volks , ten einde langs dien weg, zoo niet 

voor zich zelven ; ten minsten voor hunne 

kinderen , de treurige keus tusfchen deze twee 
uitterften voortekomen ; immers te vertras 

gen : namelijk , van of onderftand bij de Ar= 

men-kasfen te vragen ; of te gaan bedelen, 
en dat ze alzoo eer het te laat ware ; zouden 

trag= 
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tragten zich in ftaat te ftellen , om in hunne 

behoeften te voorzien, 

Eindelijk , onder de genen , die uit hoofde 
„Aer bijgebragte of andere redenen te gronde 
gegaan of moedeloos geworden zijn, zijn ’er 
fommigen des te lakenswaardiger , door dien 

zij, ín plaats van alle hunne krachten intefpan- 

nen, om deze hinderpalen te overwinnen , de 

toevlugt genomen hebben tot een hulpmiddel 
‚dat maar te al gewoon is , te weten de zwelg 

zucht en dronkenfchap : eene ondeugd ge- 

heel ftrijdig met de goede zeden ; eene bron 

van zoo veel rampen en misdaden ; eene. on- 

deugd even ftrafwaardig in het oog van den 

Godsdienst , als van de Staatkunde , gedoemd 

door de Natuur en de Rede; — eene ondeugd „ 

die een vreeslijk werktuig van vernieling ‚„ ee- 

ne oorzaak van ondergang, behoefte en be- 

delarij is en altijd geweest is; een hulpmid- 

del, in één woord, dat veel ‘erger is dan 

het kwaad „ waar tegen zij zich willen ver- 
harden : en in weinig tijds flagen zij 'er zoo 
wel in, dat zij veel eer vrouw en kinde- 

ren van gebrek zouden laten fterven, dan 

zich niet tot de keel toe met hunnen gelief- 

den nectar vullen. Wat vloeit hier eindelijk 

uit voort , wanneer ’er niets meer overig is 

dan fchuld 2 — de gewone toevlucht : on- 

der- 
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derftand vragen uit de Arm - kasfen. Men moet 
als dan van tweeën één doen — hen onders 

houden , of — van honger laten fterven. Het 
laatfte zou zekerlijk al te ruw en te onmenfch- 

lijk zijn , vooral voor de vrouwen en kinde- 
ren , die veelal onfchuldig zijn. 

Zie daar dan de Diakoniën wederom belast 
met eenen dronkaart, die dikwijls ziekelijk , 
krachteloos , zedenloos en onwillig is; mec 

een ongezonde , en in het best haarer dagen 
afgeleefde vrouw , met kinderen die zwak zijn 

en kwijnen, door de langdurige onthoudingen, 
die zij hebben moeten verduren , en door de 

flechte natuur der fpijzen , waarmede zij ge= 
noodzaakt zijn geweest zich te voeden. Die 

alles zijn de oorzaken van den betreurenswaar- 

digen ftaat tot welken zij gebragt zijn, en 

waartoe ook de flechte behandelingen , die 

zij dikwijls ondergaan moesten , niet weinig 
hebben medegewerkt. En wat moeten die, 
flechte voorbeelden , dat gevloek , die on- 

eindige twisten , die verwenfchingen , en wie 

weet wat al meer? die in dergelijke huis- 

houdens maar al te gewoon zijn, niet heil 
loze indrukken maken op de jonge lieden van 

allerleiën ouderdom, die het ongeluk hebben 

van in den boezem zulker huisgezinnen gebo- 
ren en opgevoed te worden! Elk, des houde 

| ik 
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ik mij verzekerd „gevoelt de-hoodlottigé Bes. 
volgen , die daar uit-voor de maatfchappij iù 

het algemeen voortvloeijen; Het zou, onges 

vwijfeld- vrij overbodig: wezen, ‘voorbeelden 

hier van aan te halen :-’er-zijn zoo veele 

zelfs nog meer ergerlijke , dat men ze niet 

verhalen kan , zonder van verontwaardiging te 

fidderen ; en niemand, die maar de gering- 

fte aandacht op deze zaak gevestigd heeft; kan 

‘er onkundig van zijn: 
Jas-zal men zeggen ‚ die alles is ‚ helaas! 

maar al te waar : maar hoe zal men het ver- 

helpen, zonder elks bijzondere vrijheid , die 

men altijd eerbiedigen moet, geweld aan te 

doen 2. Daarenboven. die vrouw en die kin- 

deren vragen. niets , en zelfs, wanneer zij 

onderftand vragen, kurinen de Diakenen niet 
alle ongelukkigen bijftaan „ gelijk zulks thands- 

meer dan ooit zichtbaar is; ja zou dit zelfs 
wel geoorlofd wezen , wanneer de leden der 

Diakonien voorzien ; dat het hoofd des huis= 

gezins „ als die liefdegiften in zijne handen 
vielen „ ’er flechts gebruik. van zou maken om 

zijne beestachtige drift te voldoen— Neen 
ik erken het; zij vragen niets voor dat het 

te laat is: maar eindelijk moeten zij 'er tocht 

toe komen, geliĳk wij reeds gezegd hebben; 

en wie weet, indien ’er Werkhuizen waren ; 
Í.prer. Er ef 
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of. de, ouders ’er niet reeds. voor- lang ‘hunne 
kinderen zouden gezonden hebben,en dan 
daardoor misfchien eenigszins middelen van. 
beftaan voor zichzelven. vindende „zich wet 

ooit, ten minsten tot zulk eene hoogte, aan 

de. losbandigheid en ongeregeldheid. zouden 
‘hebben overgegeven ?. is het almede miet zeer 

waarfchijnlijk , dat eene rampfpoedige vrouw 

en ongelukkige kinderen , indien zij maar ge-. 

weten hadden, waar zich te begeven, wel 

dra „ en eer alles ware doorgebragt geweest, 

“shunne partij zouden gekozen hebben. 
De menigte van tegenwerpingen, die men 

ten dezen opzichte zou kunnen maken, is mij 

fiet onbekend: maar hoe gegrond die ook 
in den eersten opflag fchijnen mogen , komt 
het mij echter voor, dat het veel- beter is, huis- 

‘gezinnen, waar de oneenigheid en alle de on- 

‘geregeldheden , die haar vergezellen, in den 

hoogften trap ‘regeren , te fcheiden , dan lie- 

den , die volftrekt niet kunnen overeenfteme= 

men , te dwingen om te famen te leven, _Vore 

dert het welzijn der Maartfchappij niet, fom- 

mige harer verkankerde leden, als ik mij zoo 

‘eens mag uitdrukken, aan zich zelven over- 

telaten „ liever dan eene menigte andere bloot 

te ftellen aan het gevaar , van hun gelijk te 

worden; of ten minften „ in eenen volflagen’ 

| on- 
1 
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öndergäng te moeten. deelen ; waarvan zij Géris 

de treurige flachtoffers worden zullen. 

_ Ook zou men ; aleer tot dit uiterfië te kos 

men ; hun bij herhaling hünne. verpligtins 

gen , jegens hunne huisgezinnen moeten voors 

houden; en hen broederlijk vermanen 5 tot 

het volbrengen van dezelve ; hen tevens waart 

fchuweride ‚ ‘dat; wanneer zij zich niet vers 

beteren ; men hen buiten ftaat zal ftellen 5 

omi zich langer zoo ergelijk te gedragen? € 

indien alle deze vermaningen weinig of geene 

üitwerking hadden, zou het; mijns bedunkens 4 

eerì werk van liefde wezen „ hen in een tucht» 

huis optefluiten , daar zij van eenig nut kons 

_ den wezen ; al ware ’t maar met voor de lies 

den; in de verfchillende Werkhuizen gebruikt ; 

te arbeiden ; en wanneer men hùün een’ mas 

tig loon toelegde, zouden zij; indien zij 

werken wilden ; meef winnen , dan zij voor 

Ben onderhoud noodig hebben. 

| Welk een gefchreeuw ; welke befchuls 

Aiden zou men niet van fommigenù hooren! 

Wat , zal men zeggen — wat kan meer ftrijs 

dig zijn met elks bijzondere vrijheid , en met 

de gelijkheid zelfs, dan iemand, die geene 

andere gebreken heeft; dan dat; van zich 

nu en dan eens eene roes te drinken ; maaf 

‘die voor het overige niemand kwaad doet 4 

Ts ops 
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optefluiten ? — maar zagt wat! doet hij niee 
mand kwaad ? Heeft hij niet eene vrouw en 
kinderen te onderhouden, te verzorgen en 
volgens hun ftaat op te voeden? Is het niet 

blijkbaar , dat, in plaats van, gelijk het 

Zijn pligt medebrengt „ een nuttig lid te zijn 

in de famenleving , hij, zoo dra hĳ, of 

geheel of ten deele , zoo als maar al te veel 

gebeurt, zijn berorp verzuimt , voor dezel- 

ve niet alleenlijk onnut is, maar dat zelfs 

hij, zijne vrouw en zijne Kinderen , onfeil- 

‘baar ten haren laste komen moeten, gelijk 

wij dit reeds betoogd hebben? Is het dan 

rechtvaardiger en redelijk , dergelijke voor- 
werpen te noodzaaken, om voor hun eigen 

ligchaamlijk en geestelijk welzijn een geregeld 

€en werkzaam leven te leiden , dan de werk: 

zame en vlijtige burgers te dwingen, om; 
gelijk. die in fommige Steden dezer Provintie 
al heeft plaats gehad , zich zelven , naar ma- 

te der tegenswoordige tijdsomftandigheden al 

vrij hoog te fchatten , ten einde te voorzien, 

in het onderhoud van een groot aantal mene 

{chen , die door humr vorig wangedrag zich 
dezer weldaden hebben onwaardig gemaakt. 
Ímmers indien ’er geene andere Armen waren, 
dan die dezen naam volkomen verdienen , zou 

heg misfchien niet noodig geweest zijn, tot 

zulk 
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zalk een drukkend middel de toevlucht ze 
nemen; een middel , dat incusfchen volftrekt 

vruchtloos is, daar het, wel verre van de 

grootheid van het kwaad te verminderen, veel- 

eer gefchikt is, om het nog verder uit te 
breiden: gelijk men , des noods, gemaklijk 

„zou kunnen betoogen. 

Dat men , wanneer het noodig is, Cr geen 
echter niet waarfchijnlijk is,) voor eenige ja- 

ren deze inzamelingen verdubbele : maar dat 

men tevens krachtdadige maatregelen neme, 

zoo als wij die hebben aangewezen , of zoo- 

danige andere , als men krachtiger en gefchik- 

ter zou oordeelen , om een kwaad te gene- 

zen , het welk zoodanig is ingeworteld en zoo 

dringend om hulpe roept , dat het, wanneer 

‘er aan deszelfs voortgang geene palen gefteld 

worden , van het cene geflacht tot het andere 

hoogst waarfchijnlijk zal worden voortgeplant. 

Wie zou ongevoelig genoeg kunnen wezen 

voor het ramp{fpoedig lot zijner behoeftige me- 

demenfchen-, en veor het treurig fchouwfpel, 

welk zij daaglijks in de Maatfchappij opleve- 

ren, om te kunnen weigeren, ter verbete- 

ring van hunnen toeftand , zulke opofferint 
gen , en zelfs nog grootere te doen, zoo 
dra men zich „, met eenigen grond kan over- 

_tuigd houden, dat die opofferingen flechts 

on T 3 kor- 
} 
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korten tijd zullen duren, en dat'er in ’t ver- 

volg eene groote verligting voor de famenle- 

ving, en een wezenlijk voordeel, zoo voor 
den ligchamelijken als voor den …zedelijken 
toeftand onzer noodlijdende broederen , uit 

zal geboren worden. 

Hoewel het meer dan waarfchijnlijk is , dat 

de Broederfchappen en Gilden zullen vernie- 

tigd zijn , eer de tijd, binnen welken de Ver- 

handelingen moeten worden ingeleverd , zal ver- 

loopen wezen , hebben wij echter geene mel- 

ding willen maken, van eenige ambachten of 

fabrieken aan de thands in deze Provintie be- 

{taande Gilde -broederfchappen „ onderhevig; 

wijl dit zichtbaar ftrekken zou , om de leden 

dier Gilden te onderdrukken , als die reeds 

al te veel met lasten van allerleiën âart be- 

zwaard zijnde, bij gevolg voor zulk eenen ge 

ringen prijs niet zouden kunnen werken.…— 

Het is buiten twijfel becaamliĳjk , den nood 
der eene’ te hulpe te komen, maar het is 

van nog meer belang den ondergang der 

andere , die in alle opzichten voor de famen- 

leving nuttige leden zijn , niet te veroorzaken. 

Mijns bedunkens is het best, eerst aftewach= 

zen , welke maatregelen het Wetgevend Lig- 

chaam ten aanzien dezer zaak zal nemen , voor 

dat men iets waagt nopens een fluk , ’ welk, 

naar 
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maar mijn inzien zooteeder is, en zulk eene 

naauwe betrekking op „het. welzijn. van. ZOO 

veele Steden»,.zoo,wel als van bijzondere per- 

foonen: heeft ;… maar, het „geval dáár Zijnde , 

is het. zeker „ dat dit eene bron te „meer, ZOU 

zijn,» om uit dezelve met „weinig. kosten bes 

hoeftige lieden bijteftaan. ; 

Het vis ook eensdeels om. deze 5 en ridder 

deels om „int vervolg bij te brengen rede. 

nen „dat wij . noodig geöordeeld hebben , geen 

ne melding + te, maken van Fabrieken. ‚ die men 

ten platten lande zoude kunnen vestigen, of- 

fchoon „het Genootfchap, ook, hier omtrent. on 

derrichting. begeert: om dat, naar, mijn gee 

voelen „ deze alina geenzins ‚200 gefchike 

is, als wel andere , om dergelijke geftichten 

aanteraden,; Immers hebben, wij hier voren 

reeds gezien, in welk eene moeilijkheid. de 

landlieden zich. zomtijds ‘bevinden. om hunnen 

oogst intezamelen ; en dit heeft overal in de- 

ze Provintie zoodanig plaats 5 dat 8 wanneer 

‘er tegen dien tijd, niet een groot getal vreem- 

delingen kwam , ‚het zou te duchten zijn, 2 dat 

‘er van de kostelijke voortbrengzels der aarde, 

op het veld zouden moeten blijven, — zon- 

der te kunnên. worden ingezameld , althands 

niet op: hunnen tijd; die kan niet anders. dan 

zeer schadelijk wezen voor den landman , en 
E14 moer 
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moet bijgevolg ook voor een gedeelte op de 
maatfchappij nederkomen. Zou het nu voof- 

zichtig zijn , van het voornaamfte te veron- 

achtzamen , en zich bij voorkeur over het bij- 

komende „ dat hier van weinig: of geen nut 

is, te bekommeren , en zich alzoo, ter in= 

zameling van onze rijke oogsten geheel en al 

afhanglijk te maken van vreemdelingen ?- wel- 

ke onvoorziene toevallen zouden ’er: niet kun- 

nen túsfchen beide komen, die hen zouden 

beletten , van zich herwaards te begeven / en 

wat dan te doen? 13 
Ik weet wel, dat ‘er verfcheidene Gewesten 

in Europa zijn , alwaar de Fabrieken ten plat- 
ten lande welvaren , terwijl zij in de Steden 

gevaar loopen van ten onder te gaan : maar 

de reden hier van is zeer eenvouwig. Haare 

gefteldheid is in alles juist hee tegengeftelde 

van de onze : waar uit noodwendig’ voort- 

vloeit , dat het geen aldáár nuttig is, voor 

ons fchadelijk wezen , het geen haar verrijkt, 

ons verarmen zou. En dit is geene wonder- 

fpreuk , zoo dra men bedenkt, dat die Pro- 

vintien uitnemend volkrijk , en daarentegen 
zeer weinig vruchtbaar zijn, uitgezonderd in 

Weiden en Beestenvoeder, die maar weinig 

arbeids vorderen. De Inwoners zijn dus wel 

verpligt om Fabrieken te hebben, willen zij 
„8 df Be 
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eeniczins’ ofibekrompen beftaan. Een enkel 

voorbeeld uic duizend, die men zoude kun- 

gen aanhalen! , zal buiten twijfel voldoende 

zijn , om de waarheid dezer ftelling tastbaar 

te maaken. 

Een Landbouwer mijner kennis, van hand- 

werk een Geweermaker , had zeven zoonen, 

alle horologiemakers „ en bezat een landgoed, 

het geen hij zeide genoegzaam te zijn, om 
voor allen het noodige te verfchaffen : en 

nogthans waren de moeder en de-dienstmaagd, 

die’ van ‘tijd tot tijd door het hoofd des huis- 

gezins, zonder daároï zijn handwerk eenigzins 

te verzuimen ; wierden bijgeftaan „ in ftaat, 

om gedurende drie vierde deelen van her jaar 

alles te doen , wat ’er te doen was. Her is 

zoo klaar als de dag, dat, ‘daar de zeven 
zoonen negen maanden van het jaar hadden , 

om hunne kleederen en fpeelgeld te winnen, zij 

goedkoop werken konden. De Fabrieken moe- 

ten in dien oord noodzaaklijk bloeijen : maar 
deze Provintie-is , gelijk wij reeds aanmerk- 

ten , van eene zeer verfchillende gefteldheid. 

Daarenboven , de bewoners van het platte 

land zijn het dierbaarste en tevens het nat- 

tigfte , ja ook het gelukkigfte gedeelte des 

Volks , immers in deze Republiek , “waar 
zij nooit, althands zeer zeldzaam gebrek aan 

T 5 hee 
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het noodige hebben, zoo lang zij welvarend 
zijn en hunne handen gebruiken willen; ‚hee 
zou dus noch voorzichtig, noch heilzaam zijn , 

hen van hunnen nuttigen arbeid aftetrekken ; 

om hun den {maak voor zittende bezigheden in- 
teboezemen „ als die waarfchijnlijk met hunne 

kloeke en fterke ligchaamsgeftellen niet zou- 

den overéénkomen. Zoo 'er onder een groot 

getal landlieden , hier en daar fommige, niet 

begaafd met zulk een gelukkig geftel , of van 
eenen te zwakken en tederen aart om.den ar- 

beid van het veld te kunnen verduren ‚ mog- 

ten gevonden worden , zou het dan niet be- 

ter zijn, de zoodanigen in de Steden te zen- 

den „ waar zij eenige Werkhuizen van hun- 

nen fmaak zouden vinden , en dus nuttig kun-. 
nen zijn ? — Veel verkieslijker zou het ech- 

ter zijn , vooral tegenwoordig, het geval om 
te keeren , en een gedeelte van de in de 

Steden ledigloopende jeugd, naar het land 

te verzenden. En kon de Staat ooit beflui- 

ten, om opofferingen te doen, ter zuivering 
en bebouwing van Heî-landen , alwaar die 

elfde jeugd nog nuttiger zou kunnen worden be- 

ziggehouden, met het winnen, en aankweeken 

van voortbrengfelen , voor onze ware behoeften 

gefchikt: dan zou het tiĳdftip dáár wezen, 

om door een verftandig ingericht en waarlijk MN: 
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Republikeinsch werk , een groot-goed aan ze 

brengen „ door naamlijk een-groot aantal 

volks , *tvwelk in derSteden in de-fchriklijk- 

fte armoede verkwijnt en vervuilt ; „waarlijk 
nuttig temaken. voor. de -maatfchappij ; cen 

werk , ’r welk , terwijl hetaan al. die ledig» 

gangers brood „verfchafte „ tevens aan den 

Staat gewigtige voordelen verzekeren „ en_den- 

zelven zijne voorfchotten. rijkelijk beloonen 

zou., Misfchien zou „men gemaklijk kunnen 

betoogen ; dat deze opofferingen niet zoo on - 

zeker zouden’ zijn in gewenschte gevolgen » 

dan die , welke men tot hier toe-voor onz 

Volkplantingen gedaan heeft. 

Wij zouden breedvoeriger hebben kunnen 

handelen „ „over fommige takken der handwer- 

ken die wij de vrijheid nemen , aan het onder- 

zoek van de Maatfchappij der. Wetenfchappen 

te Wlisfingen te onderwerpen , en misfchien 

‚had men ’er- eenige andere „ aan deze niet onr 

gelijk „ en die van geen minder aanbelang 

zouden zijn, kunnen bijvoegen : doch her 
kwam ons voor, dat de in, deze Ver- ° 

handeling begreepene, voldoen kunnen ter 

beantwoording van het waarlijk Vaderland- 

lievend oogmerk ‚ ’ welk die, Maacfchap- 
pij heeft aan den dag gelegd , «toen zij ig 

haar Programma van den 1. November 1797 
de 
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de gewigtige vraag voorftelde , waar over wij 
gehandeld hebben. 

Daarenboven moet men tijd , geduld en 
moed te zamen hebben , om den fmaak der 

genen , die in alle deze bezigheden onledig 
zijn, te vestigen , en hun den vereischren 

nadruk en nijverheid in hun werk in te boe- 

zemen. — Wil men zich met eenen gelukki- 

gen uitflag vleijen ; dan moet men verfchei- 

dene moeilijkheden te boven komen , bij voor- 

beeld , de luiheid van dezen , door eene ge- 

ftrenge tucht ; de onverfchilligheid van gee- 

nen, door eenige geringe belooningen ter ge- 

fchikter tijd gedaan , en de vooroordeelen van 

de meesten , door hun het voordeel en de 

nuttigheid van hunnen arbeid , zoo voor zich 

zelven als voor de maatfchappij in het alge- 

meen te doen gevoelen. | 
Te vergeefsch lokken weldadige Genoot- 

fchappen Verhandelingen voor het algemeen 

welzijn uit; te vergeefsch fpannen welden- 

kende menfchen hunne krachten in , om ont- 

werpen te vormen , en regelen ter uitoefe- 

ning van dezelve voortefchrijven , wanneer 

zij , die dezelve moeten uitvoeren „ daartoe 

niet met aanhoudende vlijt, uit alle magt» 

medewerken , in de vaste overtuiging, dat 

her hun pligt en hoogst belang tevens is, 
er 
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om zoo veel zij kunnen tor het gemeene wel- 

zijn bijtedragen. 

Maar het is, zal men zeggen, te vreezen s 

dat men in dit Departement, en „misfchien 

in verfcheidene andere van de Bataaffche Re- 

publiek , nooit ver genoeg komen zal, om 

ten opzichte der ondergefchikte Volks- clasfe , 

die gewenscht oogmerk te bereiken , dan met 

geduld en waarfchijnlijk met een foort van 

dwang. Ik ftem zulks toe: en op deze voor- 

onderftelling, welké zoo in haar beginfel als in 

haare uitvoering, niet anders dan billijk en 

redelijk is, berust alles wat wij hebben voor- 

gefteld: alles toch ftrekt in dezelve ten hun- 

nen voordeele „ verzekerd zijnde, dat wan- 

neer het volk eene middelmatige , en door 

zijnen vlijt en fpaarzaamhetd te wege gebragte 

welgefteldheid geniet, het alsdan in de daad 

werkzaam en bedrijvig is. Alsdan vervangt 

bij hetzelve eene nijvre werkzaamheid de plaats 

van logheid , zoo onaffcheidelijk van zwak- 

heid of onvermogen, om dat het volk , ’ 

welk ’er de ziel en het leven van is, zijne 

kracht en werkvermogen behoudt. En dan is 

hetzelve zoo gelukkig, als het naar zijnen 

ftaat zijn kan. 

Het tegenwoordig tijdítip van fchaarsheid 

zou , ik erken het, maar flecht gefchikt zijn 

ter 
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indien men niet rekenen kon op de goedwile 

ligheid van velen , ent op de algemeene over= 

tuiging van de volftrekte noodzaaklijkheid om 

dezelve ; zoo veel zulks mooglijk is ; ten 

alsemeenen nntte daar te ftellen. 

Dan laar ons niet verder uitweiden over eene 

aan €lk bekende , en van elk even zeer bes 

&eerde zaak : vergenoegen wij ons met hier , 

als een klaarblijkelijk bewijs dat ik mijne bere- 
keningen ruim genoeg genomen heb, en dat 

de ùitvoering--van het plan , tot onderhoud 

der armen hier boven door mij voorgedragen, 
mogelijk is, eenige ontwerpen bij te brengen 3 

die met het gelukkigst gevolg zijn ín wers 

king gebragt. 

Reeds lang na dat deze Verhandeling was 
afgewerkt , vielen mij bij geval de Staat- 
kundige Jaarboeken van den Heer LinGuver 

in handen, in welke (No. t2 pag: 235 ») ik 

met veel genoegen een’ Artikel uit Brusfel 
Zag , waar van hier het uittrekzel volgt. 

Terwijl de Ontwerpmaakers overleggen 

sen de Gouvernementen zich bekommeren 

5, zonder iets te befluiten , nopens de bede- 

„ larij , die zoo gewigtige tak van het Be- 

 ftuur, gaf eene kleine Srad; aangefpoord 
» door een eenvoudig burger, door daadza- 

ars 
fs Aiete ba 
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wad ten em ld an nn ki denn 



KE 

2 

5 
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ken de oplosfing van een groot vraagftuk;, 
dat ik als onoploslijk had voorgefteld: zij ver- 

bood aan de armen de vrijheid van te bee 

delen , en vond tevens middel om in derzel- 

ver onderhoud te voorzien. 

„‚ De Heer TAINTENIER, uitvinder var 

dit plan, was Schepen te Ath, zijne Va- 

derftad, in den omtrek van welke de goe 

de zaak , welke hij heeft voorgedragen; 

aangenomen is en werkelijk ftand grijpt. 

Getroffen over de wanorders der bedelarijs 
over de ongenoegzaamheid van deze vrij- 
willige, en flechts door een gedeelte der 
burgers opgebragte fchatting; over de heil- 

 looze gevolgen van de ongeregeldheden der 
bedelaars ‚ en derzelver ongezondheid, had 

hij den moed een ontwerp uittedenken, vol- 
gens het welk men hun onderftand zou ge- 
ven , geêvenredigd naar hunne behoeften , 
zonder dat het hun zou geöorloofd wezen 
denzelven te vragen, door middel van een 
lastig en dikwerf. ergerlijk aanzoek. Hij 
werd daartoe aangemoedigd door het voor- 
beeld van eéne andere kleine Stad in Zwit- 
zerland , (*) alwaar dit heilzaam werk 
atreede zijn beflag bekomen had.” (Het is. 

die 
C*)- IFverdon, 
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die bedelarij in genoegzaam geheel Zwitzers 
dand, en vooral in het land van Wallis , ftrene 

gelijk verboden is, en zulks van onheuglijke 

tijden af geweest is.) „ Hij fchafte zich de 

5 

5 

„33 

reglementen aan , die men daar gevolgd 

had „en vormde derzelver, fchikkingen ge- 

deeltelijk tot een geregeld famenftel, ’t welk 
de goedwilligheid zijner Stadgenoten heeft 

tot ftand gebragt…— Zie ‘er hier de hoofd- 

zaak van, 

» De Stad is verdeelt in kwartieren; die 

elk twee beftuurders hebben , door de Regec- 

ring benoemd; en dit beftuur is voor hun, 

die ‘er mede bekleed zijn, even min een 

fluk van rang , als eene bron van rijk- 

dom; gelijk dit van zelve fpreekt, (ook 

heb ik 'er geene melding van gemaakt:) hee 

beftaat eenvouwig in de ware armen te olt- 

dekken en bijteftaan. 

s Uit elk district of kwartier voegt men een 

dezer beftuurders en een lid van de Muni- 

cipaliteit bij den Priester van het Kerspel, 

Deze drie vervoegen zich te famen bij den 

armen die onderftand vraagt; zij verfchaf- 
fen ’er zich alle noodige onderrichtingen „ 

om den aart en de uicgeftrekcheid zijner 
behoefte wel te kennen ; vervolgens teeke, 

nen zij hem aan op hunne lijst, en bepa- 
«Ten 
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len de hoeveelheid der fom die: hem weeke 

lijks zal worden toegeftaan. De beftuur- 

der is gelast van hem die in perfoon te bren- 
gen. in zijn Departement , *t welk zoodanig 

geëvenredigd is , dat één man hetzelve in 

twee uuren geheel kan afdoen. 

Ziet daar *t geen de uitdeeling van’ onder- 

ftand raakt. } 

Ss Om de fommen bij een te brengen, -die 

daartoe dienen , heeft men alle de Geftich- 

ten, die hetzelfde oogmerk hebben kon- 

den „ vereenigd: voorts heeft: men twee 

inzamelingen vastgefteld ; de eene gefchiedt 

eens ’s maands door de Beftuurders in per- 

foon , en de andere in de gewone Kerk- 

diensten of Parochie -misfen. Daar het wel 

befteden dezer inzameling -zoo verzekerd is „ 

en derhalve de openbare liefdadigheid noch 
ongerustheidbarend wantrouwen „ noch ver- 

keerde en uitputtende gebruiken harer 

middelen te vrezen heeft , gevoelt men lig- 
telijk , dat dezelve overvloedig wezen moet, 
» Ingevalle dezelve niet genoegzaam zijn 

mogt, ftelde de Schepen van dtp eene 

fchatting voor op de meest gegoeden, en 
dit middel zou niets hatelijks gehad hebben, 

dewijl in Engeland deze fchatting zeer hoog 
is , zonder dat nten ’er zich over beklaagt. 

DEEL, U „ Ín 
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s'Ín Frankrijk is zij minder , hoewel aan- 

»s merkelijk genoeg , en men betaaltze zon- 

der tegenfpreken ; maar men heeft deze aan- 

s vulling te d4h nog niet nodig gehad , en, 

… gelijk de opfteller van het ontwerp zeer wel 

s, aanmerkt , het is waarfchijnlijk , dat eene 

s dergelijke inrichting algemeen geworden zijn- 

9) de, men misfchien nergens genoodzaakt zou 

sy wezen „ aanvullingen van het te kortkomen- 
» de te vragen. | 

3, Wanneer zelfs de regelmatige en nuttige 

ss fchatting bij wijze van inzameling” (of Col- 

Bete, gelijk men het hier noemt) gedaan, 

„ minder zou opbrengen dan die kleine lief- 

») degiften , zoo onbedachtzaam als vruchtloos 

„onder den naam van Aelmoesfen „veïmer 

ss nigvuldigd, „zouden nogthans de uitwerkzels 

57 dadr van onëindig.-voordeeliger zijn. „Niet 

shet derde deel. zou. het, dan: mischien. kos- 

sy ten, van het geen zij thans in fimachtende ar- 

4) moede en dronkenfchap „waarin zij ver 

„‚ fmoren, verteren De, ondervinding heeft 

> zulks te dth geleerd, gedurende drie ja- 

sy ten, dat die Armen -beftuur 'er is ingevoerd, 

s‚ Het is ongelooflijk , hoe veel eene klei- 

„ne fom , met wijsheid uitgedeeld, doen kan. 

s Zie hier eene berekening, welke de Heer 

55 TAINTENIER heeft uirgegeven „van het 

ss Zee 

Nij 
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3 geen zijne Stad, zedere het jaar 1773; bes 

kostigd heeft; om meer dan driehonderd’ 

huisgezinnen , die in wanhoop vergingen 3 
te onderhouden. "ik 
s Men gaf aan elken armen, die onbekwaart 
was om te arbeiden , veertien vlaamfche [luis 

„vers (parards) ’s weeks; aan eene derge 

lijke vrouw, tien fluivers en een half ; aaï 

s man en vrouw, beide onbekwaam om té 

3, werken en te famerì wonende ; éénentwintid 

5 fluivers. Voor winter onderftand, die gro= 
ter moet zijn , voegde men voor âllen ’ef 

5 

EE 

29 

jn 
sy iets bij, gelijk zulks ook gefchiedde aar 
3, armen van hoogen ouderdom , of met buis 

5, tengewonie krankheden bezogt. Mer gaf 
aan gezonde en. voor den arbeid bekwamé 
armen, zeven fluivers + want ook deze moeË _/ 
men bijftaan tot dat zij zich. inftaar gefteld 
hebben ; om door. werken hunnen. kost të 

vetdienen. Men droeg ook zorg voor-armé 

werklieden, die gedurende den Winter geer 
werk, hadden ; — men fteldeze op. zever 

4 fluivers 's weeks. De ambachtsgezellen of 
s kleine handelaars , aar welker talrijk huiss 

gezin hun daggeld of. handel geen brood 
» verfchaffen kon ‚ werden mede niet. vers 
3 Zuimd ; men zette ze op meer of min; naaf 

sy gelang vanden nood ; en her getal van kin- 
U s $5 des 
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5 

53 

3 

3 

2 

deren dat zij hadden, ten einde zij deze 

voor gebrek zouden kunnen bewaren , terwijl 

zijze voor den arbeid opvoeden , en zel- 

ve in den arbeid volharden : men gaf hun 

van zeven tot veertien fluivers ’s weeks. 

s, In de Stad en het Rechtsgebied van 44%, 

welke eene bevolking van negeu- tot tien- 

duizend zielen uitmaken , bevonden zich , 

(de krankzinnige , de verlatene kinderen 

en de weeskinderen , die alleen uit bijzon- 

dere goederen en Geftichten onderhouden 

worden , niet mede gerekend) — drie hon- 

derd en twintig arme huisgezinnen, en 

vierhonderd veertien kinderen , in het ge- 

heel zeven honderd vier en dertig perfoo- 

nen , die gedurende den loop van één jaar 

zijn bijgeftaan , met de fom van zes duê- 

zend, zes honderd en twee guldens, vijf= | 
tien fluivers , Brabandsch geld. 
s Zie daar misfchien , zegt de Heer LIN= 

GUET , het treffendfte voorbeeld dat men. 

met mooglijkbeid kan bijbrengen , van het: 

goede , dat eene wijze fpaarzaamheid ‚kan. 

uitwerken: men zou’ moeite hebben om ‘er. 

geloof aan teflaan zonder de danmerking 
die 'er de Heer TAINTENIER bijvoegt: 
dat 'er bijna nier één arme is, die niet in 
ftaat zij , zich nog boven dien toe te-leg- 

» SER 
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 gen-op het een of ander werk, waar van 

„ de winst alléén hem niet zou kunnen 

doen leven, maar die- genoegzaam wordt 

s met het geen 'er ’s-weeks nog wordt bij- 

gevoegd. 

„ Welk-eene les gegeven aan groote Sta- 

ten! Na zulke wijze. en menschlievende 

» voorzorgen is het geöorloofd de bedelarij 

‚ss te verbannen, en dezelve ‘als eene mis- 

„ daad te ftraffen 3 en de arme, die in zij- 

ne overlast doende laagheid zich verhardt „ 

en die een fchandelijk brood, aan het mede- 

s lijden ontrukt, verkiest, boven eerlijk voed» 

ss zel door milddadigheid verleend , is een 

» waar weêrfpanneling, dien de. algemeene 

s Orde regt geeft te beteugelen.” 

Men ziet uit dit ontwerp „ verfcheidene 

achtereenvolgende ‘jaren uitgevoerd , dat het 

zoo veel niet zou kosten als ik hier voren 

vooronderfteld heb. 

‚Ongetwijfeld zal men mij tegenwerpen 3 
dat, dit gefchied is in Braband , alwaar de 

eetwaren beter koop zijn, dan in Zeeland. 

Het is waar : maar men moet r. opmerken ; 

„ dat het in Brabandsch geld is ; 2. dat der han- 

den arbeid ‘er ook op veel lager prijs is dan ia 

deze Provintie; en 3. dat ik den voorflag doe, 

om de nalatigen „de luien , de dronkaarts en 
‘ U 3 voer- 
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yooral de gene die op bedelen betrapt wor- 

den, in een gemeen kosthuis, of in eene beflo= 

sene plaats te zenden: en dit is ook, gelijk 

bewezen is, een punt van zuinigheid, Alles 

nu wel overwogen zijnde , zouden deze drie 

bepalingen , mijns erachtens, het verfchil , 

dat natuurlijk uit de geringheid van den prijs 

der eetwaren ontftaat, wel opwegen en zelfs 
verre daar boven. 

En ten bewijze dat dit flach van Geftichten 
gok plaats kan hebben in groote Steden 3 
zie hier het affchrift van eenen brief, die 

men uit Rheims in Champagne fchreef 
aan den Heer LincuererT , en uitgegeven is 

in het oofte Nummer, pag: 165. zijner Jaar- 
boeken. 

Mijn Heer ! 

€ 8 « Gij hebt in het rode Nummer 

9, van het tweede deel Uwer Jaarboeken ee- 

3 nen wel verdienden lof gegeven aan de 

s verrichtingen van eeren Schepen, om in 

5 Ath de Bedelarij te weren : ik moet U 

„ doen weten , dat wij in Rheims twee Ge- 

„ ftichten hebben, die even gelukkige uits 
5 werkzels te wege brengen, 

„ Het eerste van deze Geftichten heet Comp- 

 teir van Barmhartigheid (Bureau de Mi- 

1 fe 
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fericorde:) het is zamengefteld uit de voor- 
paamste perfoonen onzer Regering „ een’ 

Groot -Vicaris van mijn heer den Aarts- 

Bisfchop , drie Opzichters der armen en 
eenen Ontvanger. Het vergadert eens in 

de maand , ter uiedeeling van den onderftand 
aan mijne Heeren de-Priesters en de Non: 

nen van barmhartigheid van elk Kerspel. 
De Pastor houdt een Register van alle de 

waarlijk armen , welke zijne amptsverrich- 
tingen hem beter dan iemand in ftaat ftel- 

len van wel te kennen. Deze Nonnen of 
Juffers van: Barmhartigheid maken zich ten 

pligt , om zelve die onderfteuningen uit te 

reiken , niet zoo zeer in geld, dan wel 

in linnens , brood , zuivel en andere din- 

gen van eerste noodzaaklijkheid. De Geest= 

lijkheid en alle de overige gegoede Burgers 

brengen elk door eene jaarlijkfche Schatting 

het hunne toe, tot vereischte middelen 

om deze kas te vormen : zij wordt nog. 

alle jaren bijgeftaan door de mildadigheid 

van den Prelaat , door geheime liefdegifs 
ten en doot befchikkingen van uitersten 
wil van alle bijzondere perfonen , die daar- 

toe het vermogen hebben. 

„„ Het ander Gefticht is eene beflotene 
plaats , waar de amunicipale - Regering en 

U 4 „ dr 
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ss de beämpten der Policie alle de flechte ar- 

„‚ men doen brengen, die, den bedelzak boven 

s werk verkiezende , niet verdienen van het 

> Comptoir van Barmhartigheid uit handen 

ss van den Pastor en der Nonnen van het 

s, Kerspel onderftand te ontvangen : men ver- 

5 Pligt hen in dezen gedwongenen intrek 
ss tot bezigheden , die zij vrijwillig te huis 

s, geweigerd hebben. Dikwerf worden zij 

», door een kort verblijf aldaar verbeterd— 

ss In één woord: deze twee middelen zijn 

s, zedert verfcheidene jaren voldoende geweest , 
s> om genoegzaam geheel en al de bedelarij 

» in Uw Vaderland uitteroeijen. .... …” 
Hoe prijslijk nu ook deze Geftichten ter on- 

derfteuning der behoeftigen wezen mogen , 

zouden zij nogthands , zoo ik mij niet be- 

drieg , voor verdere volmaking en verbeterin- 

gen vatbaar zijn , waardoor zij nog veel nut- 

tiger zouden kunnen worden. 
In de eerste plaats geven de onderfteunin- 

gen, die men te Ath uitdeelt; gelijk ook die 

van het Comptoir van Barmhartigheid te 

Rheims opgericht, altijd meer of min aan- 
leiding om den eenen ten nadeele der anderen 

te begunstigen3 en ftrekken niet genoeg, om 
noodlijdende menfchen aantewakkeren tot ar- 

beid en vlijt: dewelke, gelijk elk zal toe 

En ’ ftem- 



OVER DE ARMKASSEN. arg 

ftremmen „ de ware middelen zijn om een vol- 

{lagen gebrek voortekomen. 

ae. Wat zal men , vooral in het vervolg , 

_ wanneer ’er niet bij tijds in voorzien wordt, 

door dat Comptoir van. Barmhartigheid niet 

vele ingedrongenen zien bijftaan, en die dit 

alleen aan overrasfing „ kleinmoedigheid , lasti- 

ge verzoeken , kwalijk geplaatste gedienstig- 

heid , en wie weet al meer, zullen te dan- 

ken hebben ! alle noodlijdende zullen meenen 

tot de voorkeur gerechtigd te wezen. Deze 

zullen befchermers hebben; gene wederom 

nabeftaanden, wier belang het is, de eer hun- 

ner familien optehouden ; eene derde foort zal 

ermogende vrienden hebben, die, hoewel zeer 

ten onrechte, ’er fchande in zouden ftellen , 

van hunne befchermelingen daar toe gebragt 

te zien, dat zij in de openbare Werkhuizen 

moesten arbeiden. 

De huisbezoekingen , de belahaek ‚ die 

men zelfs reden zou hebben, om voor de 

nauwkeurigfte en onpartijdigfte te houden, 

zijn niet altijd voldoende , vooral niet in eene 

groote Stad, om de misbruiken , die na- 

tuurlijk moeten influipen , voor te komen: 

dewijl alle behoeftige lieden belang hebben, 

om het medelijden en de ontferming gaande 

te maken van die genen, welke gelast zijn, 
U 5 om 
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om , ter plaac{e daar het behoord , de nafpeu- 

ringen, die men noodig oordeeld, in het 

werk te ftellen ; en dikwerf zijn de flechfte 
voorwerpen juist die gene, waar de meeste 

armoede fchijnt plaats te hebben, en die het 

best de kunst verftaan, om ten hunnen opzich- 
te het mededoogen op te wekken. Naar mij= 
ne gedachten is het dus alleen de lust tot den 
arbeid, met alle krachten ten uitvoer ge- 

bragt, die ons gegrond kan doen oordeelen 
over de toegenegenheid , welke men behoort 

te hebben voor iemand, die vrij van alle 

luiheid en zeer goedwillig is. 

In de derde plaats eindelijk : — noch het 

een noch. het ander dezer ontwerpen tasten 

het kwaad in zijnen wortel aan , doof nav 

mentlijk voor de zedelijke opvoeding der kim- 

deren van noodlijdende ouders te zorgen : door 

hen te doen onderwijzen in het gene zij vol- 
ftrekt te weten noodig hebben , om eens goe- 

de burgers te worden ; door te trachten hen 

vroeg aan den arbeid te gewennen , en ftip- 

telijk hunne -pligten te vervullen. 

Een ieder weet, dat de zorgen , welke de 

ouders ten dezen opzichte, hoe welmeenend 

ook , aanwenden , ’tzij om hunne kinderen 

handig te maken 5 ’tzij om hen met {maak en 

mer te doen werken, waarvan veornaamlijk 

de 
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de goede. uitflag der Fabrieken af hangt ,— 

om verfchillende en algemeen bekende rede 

nen nooit zoo krachtig zijn, dan die, wel 

ke de beftuurders dezer Geftichten omtrent 

leerlingen en andere arbeiders” zouden in ’e 

werk ftellens en ik twijfel geenzins, of het 

tegenwoordig geflacht zou reeds binnen weie 

nige jaren met genoegen gelukkige uitwerk- 

zels zien , die, onder de befcherming der wet- 

ten, eensklaps dien verpesten kanker der bede+ 

Jarij verftikken , en voor altoos verdrijven 

zouden. 

Voor ’t overige doet het mij recht leed , 

dat ik zoo lang van den inhoud dier Jaarboe- 

ken ben onkundig geweest: ik zou met ijver 

van de wijze en fchrandere aanmerkingen, die 

‘er zoo menigvuldiglijk nopens dit belangrijk 

{tuk in gevonden worden , hebben gebruik ge- 

maakt: nu kan ik niet ânders dan ’er hier 

en daar een ftuk of brok uit dezelve invoe- 

gen, daar ik geen’ tijd meer over heb, dan 

die volftrekt noodzaaklijk is, om dit ftuk. te 

doen overfchrijven en in het net te brengene 

Ik kan „ daar vele menfchen zich misfchien 

vleijen , dat de Vrede , daar elk naar 

wenscht ‚weldra, zoo ras dezelve zal ge- 

floten zijn, den overvloed en voorfpoed we- 

derbrengen, en dus alle voorgeftelde maatre- 

ge 
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gelen ónnut en overtollig maken zal, mij nier 
weerhouden , ’er eene aanmerking van den- 

zelfden Schrijver bij te voegen, die gevon- 

den worde in het hier voren ‘aangehaald Num- 

mer „ Pas. 339. 

s) De Bedelarij is thans een der geduchtfte 
geesfels die Europa plagen , en haare 

voortplanting heeft geen werkzamer be- 
ginzel dan het Oorlog. De verwoestingen 
die het aanricht 3 de lasten die het nood- 

zaaklijk maakt; de vertraging in den om- 
loop van het geld , en van den koophan- 
del ; het ftilftaan- der werken; de ver- 

meerdering van den prijs der waren: — 

alle deze dingen , die ’er het onvermijde- 

lijk gevolg van zijn, doen zich vooral ge- 

voelen onder de behoeftige Clasfen : twee- 

maal honderd duizend menfchen worden op 

één punt te zamen gedrongen om elkan- 

der in woede te verfcheuren , maar een 

milioen andere lijdt en vergaat langzaam , 

door de opofferingen van allerleiën aart, 

welke men doen moet om de eerste te wa- 

penen , te kleeden , te voeden en in be- 

weging te brengen. Men telt flechts de 

genen , welken het {taal met glans ter neder 

houwt : maar verre af velt de armoede 

‘er meer dan het flagveld, 

„ En 
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, En de-vrede zelve is geen geneesmiddel 
tegen deze in het duister warende {terfte. 
‘De Rijke verfchuilt zich gedurende den, 
ftorm : wanneer die ophoudt, komt hij 

weder met alle zijne middelen te voorfchijn 5 

de kortftondige ftoring van zijnen arbeid 

vuurt hem nudes te meer aan om zijne 

verliezen te herftellen, en geeft. des te meer. 

middelen aan de hand, om, daarin wel te 

flagen. Maar de Handwerksman , de Am= 

bachtsman, die fteeds de armoede tot ge- 

buurin heeft , flechts eenmaal met de be-: 

hoefte bekend geworden ,. kan zich, niet; 

meer boven haar verheffen. Daar zijne 

winsten ,… zelfs in de voordeeligfte tijden „ 
„maar fchaarsaan zijne dagelijkfche vertering, 
geêvenredigd zijn , is het eerste ogenblik „, 

waar op hij zich verpligt ziet, om reeds, 
van zijnen. zoo geringen loon teteren 

eer die gewonnen'is , ‚voor hem en zijn 

huisgezin een: vonnis des doods. De tiem 

ftuivers , die hij heden leent, om niet van. 

honger te fterven „worden „voor hem een 
moorddadige last, die, fteeds -ìn zwaarte 

toeneemt, ‚tot: dat hij ’er onder, bezwijkt à 

en weldra blijft hem en zijnen kinderen 

geen andere toevlucht over. dan de bedela- 

rij : die iĳsfelijke afgrond ;- waarin deug- 

» den , 
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# den „ bevolkingzen alle de goede: vooruïts 
s» Zichten van eenen Staat verflonden wors 

s> den , om dat genoegzaam altijd de fchande, 
sy den geest verlaagt en den moed uitbluscht.” 
Haasten wij ons, na dezen langen uitftap , 

om deze Verhandeling , die welligt reeds al 

te lang gewordenis, te fluiten met eene 

korte herhaling der voordeelen, die uit alles, 

wat wij hier voren verhandeld ‘hebben; zou- 

den voortvloeijen. 

Eerstelijk voorziet men ‘er door, op de 

krachtdadigfte wijze , tegen her groot getal ars 

men ; die genoegzaam alle de Diakoniekas- 

fen zoó geweldig overlasten. 
« Doof de Bedelarij te dempen „. verlevens 
digt men de' Fabrieken , terwijl. men hier 
door de ledigheid, die bron van zoo veel 

ondeugden en rampen verbant. Veel goeds 

wordt hier door bewerkt: nu toch durft 
zij zich niet meer openlijk vertoonen om bij- 

ftand te vragen; en ook hier uit is hets 
mijns bedunkens , dat de meeste misbruiken 

ontftaan , die de nijverheid verdooven. 

Indien de voorgeftelde middelen niet gee 

hoegzaam waren, om den last , die anders op 

de burgers van alle de overige Volksclasfen 
viel , gevoelig te verligten; door de nood- 

lijdende in ftaat te ftellen van in hun onder- 

houd 
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houd te voorzien : moet men oprecht beken» 

nen, dat het--hun eigen fchuld is, en. dat 

zij zich daar door de weldaden, die zij genies 

ten, zonder dat ’er voor iemand eenig wes 

zenlijk voordeel uit voortfpruit ,„ zouden on» 

waardig maken. , 

Hoe veel misbruiken zou men niet verbes 

teren ! zij zijn zeker niet alle even - ge- 

vaarlijk , —echter zijnze alle min ‚of - meer 

tastbaar. Dan het is hier. het „geval niet „om 

dezelve op te fommen : — ‘laten wij ons alleen- 

lijk vergenoegen met in „het voorbijgaan eeni- 

ge der voornaamsten aantewijzen. | 

Men zou geen gevaar, meer loopen van ons 

gelukkige en deugdzame armen aftezerten ;, om 

liefdadigheden te bewijzen aan anderen „ die 

‘er. beter op afgericht zijn „ om het medelijden 

van brave menfchen optewekken , hoewel zij 

door hun wangedrag en het gebruik dat. zij 

"er van maken, niet waardig zijn dezelve te 

ontvangen. Men zou niet meer, tot erger- 

„nis van elk en iegelijk , die troepen van hon- 

den zien, die dikwijls onderhouden worden 

door volk» dae zich niet fchaamt, om „ naar 

men zegt, aan dezelve een gedeelte van het 

brood. te geven , dat zij ontvangen ‚ ten ein- 

de ’er zich beter te verfchaffen : terwijl die 

dieren incusfchen zoe onnut zijn voor hunne 

: mees- 
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meesters, als dikwerf gevaarlijk voor de gant- 
fche Maatfchappij. „ Het is voorwaar de 
ergerlijkste dolheid, die men bedenken kan, 

het volk , dat zoo nabij de diepste armoede en 

onvermogen gebragt is, nog menigmaal de 

dwaasheid te zien hebben , van deszelfs el- 

Iendig onderhoud tusfchen zijne honden en 

zijne kinderen te zien verdeelen !” 

Het is uitgemaakt , dat de noodlijdende 5 

naar- mate dat hunnen toeftand daaslijks flech-= 

ter wordt , ook luier en’ onverfchilliger wor- 

den. Wat is dan noodzaaklijker , wat nutti- 

ger, dan te trachten hen werkzaam en vlij- 
tig te maken, en hen die liefde tot den ar- 

beid inteboezemen , die het Bataaffche Volk 

fteeds gekenmerkt en zoo voordeelig onder al- 

le de overige Volken onderfcheiden heeft ? 
En het is vooral op de jeugd, dat men, 
mijns bedunkens , de aandacht vestigen moet: 
want de gewoonten en hebbelijkheden , die 

men in dien leeftijd aanneemt, zijn van zulk 

eenen grooten invloed op het geluk of onge- 
luk der Maatfchappij in het algemeen, dat 

men ’er niet genoeg omtrent waken kan. Maar, 

het geen dien invloed des te heilzaamer en 

belangrijker maken zou, is de zedelijke en 

ligchamelijke opvoeding, die de kinderen in” 

deze Geftichten ontvangen zouden: deze toch, 

ver- 
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verftandiglijk ingericht zijnde ; zou. ftrekken 4 

em hen hunren- pligt te doen beminnen en 

hunne ligchaamsgefteldheid te, verfterken. 

ô ! Wanneer alles aan mijne vuurige wens 

fchen beantwoordde ‚ zou het heilzaam oog”, 

merk , *t welk het Genoodfchap mee Verhane 

delingen over deze Vraag uittenodigen ;. bes 

doeld heeft, zeer volledig bereikt worden ! 

„Voor het overige , welk ook het oordeel 

Zij, dat hetzelve zal goedvinden over deze 

Verhandeling … uittebrengen. ; (hoe zeer, ik, 

omtrent hetzelve geenszins onverfchillig ben ; 

maar integendeel gaarne beken , dat het voor 

mij ftreelend zoude zijn, deszelfs goedkéu- 

fing te verdienen en te verkrijgen) zal het 

mij echter nooit berouwen, eenige ogenblik= 
ken aan de belangen der menschheid te heb= 

ben toegewijd: dit is een offer; ’t welk ik 
haar van goeder harte wijde; en dat tevens doet 

blijken, dat, wanneer het mij aan licht en 
kennis ontbreekt, om de verligting der Di- 
akonie- kasfen , en het welzijn. der Armen 
en noodlijdenden , zoo veel hun toeftand dit 

gedoogt . te bewerken, het mij echter ten 
dezen opzichte niet aan den noodigen ijver 

mangelt, 

Het zij mij geöorloofd > eer ik deze Ver- 

handeling eindig, de Rechters over de op= 
1. peen. Vv les- 
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fosfingen van dit groot en belangrijk Vraag- 
ftuk om toegevenheid te verzoeken voor alle 
de gebreken, die ’er ongetwijfeld in mee- 

nigte in gevonden worden ; mij vleijende , 

dat zij liever de beweegredenen en gevolgen 

van dezelye zullen willen waarderen ; dan 

den ftijl en de orde die men heeft in acht 

genomen. (*) | ide 
Mijn onvermogen en mijne bezigheden heb- 

ben mij niet veroorloofd , 'er al die zorg en 
aandacht aan te befteden, die ik wel ge- 

wenfcht had, om mij met eenig goed ge- 
volg te kunnen vleijen. 

RAMENER LE BONHEUR, RANIMER E'INDUSTRIE 

SOULAGER L'INDIGENT ; FAIRE PAR TOUT DU BIEN 35 

SONT LES DEVOIRS SACRÉS DE TOUT BON CITOYEN 

QUI RESPECTE LA LOI; QUI CHÉRIT LA PATRIEs 

C* Het komt op den ftijl niet aan, zegt de beroemde Line 

CUET , 3. Deel van zijne Jaarboeken , No. 21. pag: 338; toen 

hij eenen prijs aanbood van 5o.-Louifen, voor den Schrijver vaa 

het beste werk, over-de oorzaken der Bêdelarij en de middelen 

om dezelve te dempen. De klaarheid, de gegrondheid der ge- 

dachten , de juistheid der redeneringen moeten de eerste, en 

zolen de eenigste verdienste: der integevene Werken zijn kunnen. 
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WATERLOOPKUNDIGE GRONDWAARHEDEN. 

r Afer is eene welbewezene grondles der 

Waterloopkunde : dat de felheid, waar me- 

de eene Vloeiffof door eene kleine opening van 

éen vat uitloopt , gelijk is aan de fnelheid, 

welke een Ligchaam, van de hoogte der 

Vloeiftof boven de opening vallende , verkrij- 

gen zoude. 

‚a. Volgens de bewegings- wetten, zijn 

deze fnelheden tot elkander als de vierkants- 

wortels uit de hoogtens. 

3. Indien een ‘Prismatisch vat OPE F 

(Fig.1.) vol gehouden wordt, en men, in een 

der zijden, openingen , als-Hen K maakte , 

N3 zeu 



826 Js DE KANTER, PHIL. Z. OVER 

Zou het water in eene horizontale richting uite 

loopen , met fnelheden die door de ‘vierkancs- 
Wortels der hoogten kunnen worden uitgedrukt 
(2) zoo dat HI=VEN, en KL z=vE KK. 

4. Deze Conftruétie makende voor alle an-= 

dere tus{chen gelegene “Punêten , en voorts 
door de einden dezer Lijnen eene kromme 

E ILG trekkende; zoo is deze een Paraboolt 

want ook in den Parabool heeft men de ei- 

genfchap VEH: VEK=HI: KL. 
s. Kent men derhalven BH en EK in 

Voeten of in Duimen , zoo kan men volgens 

de formules der bewegings wetten de f{nelhe- 

den, door HI, K Lenz uitgedrukt , vinden. 
6. De eigenlijke of volftrekte fnelheden , 

zijn volgens de regelen der beweegkunde , alg 

de wortels uit tweemaal de hoogte „ vermenigs 

wuldied met de zwaarte- kracht. 4 

‚Nu is de zwaarte- kracht zoo groot „ dat 
een, Ligchaam „, met de fnelheid „ in de eerste 

fecuûde van zijnen. vrifen val verkregen, met 

eene gelijkmatige felheid , in de volgende {e- 

cùûde 31,9 Rhijnlandfche Voeten zoude door- 

vallen, 

Noemen wij dan deze zwaarte= kracht 23 

de fnelheid-  - bni d ON 

en de hoogte « : - 8 
Ramen em 

„Hoo heeft mens { 2,42: en voor. z dese 
zelfs 

nde 
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zelfs waarde gefubftitueerd, s == / 2A3r;2t 

waar uit, bij redutie der formule,s=7 ,9NÀ 

“in voeten : “ook 's == 27, 38 y-% in duimen.» 

7. Stelt men-nu den As -E F- der Parabool 
E LG gedeeld in een oneindig getal gelijke 
deelen , en trekt men door elk van deze 

Punéten eene Lijn HI of KL, beginnende 
aan den top E, dan zullen alle deze ook 

ordinaten zijn der Parabool , en in reden der 

vierkants- wortels hunner abfcisfen E H, EK 

enz: | 

Alle deze ordinaten maken te famen de Pas 

rabolifche oppervlakte EF ILG: en deze 
oppervlakte drukt ook de fom aller fnelhe- 

den des Waters uit , het welk door eene vier- 

kante opening als OP EF uicloopt. 
Nu vindt men , volgens de eigenfchappen 

der Parabool , of -ook-door de differentiaal 

en integraal Rekening (*) dat de uitdrukking 

van alle die fnelheden „in dic geval , gevon- 
den wordt, door. den wortel der grootste 

hoogte, te. vermenigvuldigen met 3 dier hoogte. 
8. Dewijl nu, tusfchen. alle de verfchil- 

lende fnetheden , … ééne middelbare is, wel- 

ke , vermenigvuldigd door de grootheid , die 

hee aantal fnelheden uiedrukt, een product 

| av 4 moer 

e Cy Belider, Archie, Hijdronl, 1,Part, Tom.t. pag.215. $520, 
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moet geven, dat aan de {om derzelve fnel- 

heden gelijk is; zoo blijkt dan ook, daf 
deze middelbare fnelheid gelijk is aan de & 3 
van den wortel uit de hoogte. 

9. Om nu te weten met welk een punêt 

van E F die middelbare fnelheid overeen 

ftemt , heeft men flechts # van den wortel 
uit de hoogte, tot deszelfs vierkant te ver- 
heffen, en men heeft $ A: gevolglijk is de 
horizontale doorfnede ,- of het vlak, het 

welk met de gemiddelde {nelheid overeenftemt 

op f van de geheele Haasse beneden de op- 

pervlakte. 

io. Ter berekening hoe veel Waters ’er 

door een regthoekig gat in eene verticale 

vlakte in een gegeven tijd zal uicdloopen, (ir 

vooronderftelling dat hetzelve beftendig wor- 

de volgehouden); zoo noemen wij die hoe- 
veelheid Q. 

de breete der opening &, 

de hoogte … -… v-Z, 
en men heeft A = 79 VEA (UA). 66. 

maar VSA = 5 N hs 

gevolglijk Q=5X79NVA CH = 
5,27 VA (44). 

Derhalven is de hoeveelheid van uitloopend 

Water door eene zoodanige opening, in een 
vat dat beftendig vol blijft, in eene fecunde 

| tijds , 

di EEEN 

metten er er zn 

tnni a cer de ht teen 
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tijds , gelijk aan de oppervlakte van het gat 

Chier door bh uitgedrukt) vermenigvuldigd 

met de eenparige fnelheid, welke een Lig- 

chaam zou verkregen hebben , met door eene 

hoogte te vallen, die gelijk was aan $ van 

de hoogte des Waters: en deze fnelheid 

wordt uitgedrukt door 7, 9V;% ($6). 

Of ook gelijk aan de oppervlakte van het 

gat, vermenigvuldigd met 3der eenparige fnels 

heid welke een Ligchaam zou verkrijgen, 

door de geheele hoogte des Waters door te 

wallen. | 
ti, Voorbeeld: Men vraagt: hoe veel 

waters in eene fecunde zal uitloopen door eene 

verticale opening , 6 voeten breed , als het 
Water 9 voeten hoogte heeft ? 

Voor de middelbare {nelheid hebben wij 

dus hier s=7,9V$A=7,IN4F70 IKE 
== 15,8 voeten in eene fecunde: de grootte 

van het gat = bh = 6X9 = 54 vierkante 

voeten. 

En Q of de hoeveelheid Waters derhalve 

==, Xex5g = 853,2 taarlingfche voeten 

in eene fecunde. 

Of ook Q =2r, 0 VTX s4 =iX709 

x 3X54 == 853» 2 taarl. voeten, 

VS Toe: 
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TOLPASSING OP DE UITLOOZING VAN SLUIZEN. 

12. AB (Fig. 2.) zij eene Sluisdeur: het 
Water fla vóór dezelve ter hoogte van BC, 
en achter dezelve ter hoogte van B À. 
‚ De vraag is nu: op welk eene wijze de 

Hoeveelheid van uitloozing in gegevene tijden 

moei berekend worden? 

13. Dat het Water in AC, zijnde de 
betreklijke «hoogte van het binnen- water tot 
het Buiten-water, uitloozeu zal met eenc fnel- 

heid, evenredig aan die hoogte ($6) is al- 
Fernatuurlijkst : maar eene allergewigtigte 

waarheid , die doorgaans niet alleenlijk wordt 

over ‘thoofd gezien ; maar die zelfs wel eens 

door lieden, die dit niet behoorden te kunnen 

entkennen , wordt tegengefproken „ is: daf 

het Water zoo wel door CB witloost, als 
door AC. 

Het is zoo , men zegt : dat is onmogelijk, 

want onder de oppervlakte HF CD is alles 

dood Water, en het Water onder HC houdt 

het Watêr onder CD in evenwigt ; en 

dus gefchiedt de uitloozing alleenlijk boven 
HECD—- EE ftelling, is waar : doch het 

gevolg valsch, 

Het is eene der eerste en eenvoûdigfte 
grondftellingen der Waterweegkunde: dat 

Bee 
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geene Vloeiftof in evenwigt kan zijn, voor 

dat alle haare regiftandige-Calommen dezelf 

de hoogte hebben. „Dit ondershet: oog hou+ 

dende $-zoo is het , ja, onberwistbaär „ dat 

de meenigte Waters onder HC „de hoeveel- 

heid. onder CD in evenwigt houd : maat 

het is niet minder waar , dat deze laatste 

wordt gedrukt door het boven opftaande Wa- 
ter , ter hoogte van AC of DE, en daars 

om „ volgens de allereenvoudigfte Waterweeg- 

kundige wetten „ door CB wordt uitgedreven. 

14. Voor den Wiskundigen is dit bewijs 

voldoende : doch wil men eene beflisfende 

Proef ; zie hier dan eene zeer eenvoudige. 

Men neme een Var B (Fig.-5.) van hout 

of blek , van. willekeurige vafmetingen : de 

bodem van het mijne was 35 duimen breed; 
en 6. duimen lang: de hoogte was 14 duimen, 

Men make op omtrent de-halve hoogte in 

een der zijwandenrin & een: gaatje van omtrend 

2 lijhen middellijns „ envbeneden , omtr@nd 

een chalven duim boven den bodem, een ever 

groot gaatje «: men ftoppe ze beide met 

kurkjes. … jlovehin, vib ee | 
In de tegen overgelegene zijwand in Z, of 

hooger, “mits lager dan ‘het gaatje in 5, ma- 
ke men een pijpje met een regten hoek ‘op= 

waards gebogen 3 en bevestige ‘itn ‘het zelves 

cin wa. 
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waterdigt, een glazen pijpje , van willekeu- 
rige wijdte , mits nietal te naauw : het mij- 

ne had eene opening van omtrend 2 lijnen 

middellijns. Dit pijpje is eigentlijk geen nood- 
wendig vereischte , het dient alleenlijk om de 

daling van het Water in het var B te gemak- 

lijker waar te nemen. 

Dit vat B plaatze men vervolgens in een 

ruimer vat À. 

Men vult B met Water tot boven toe; en 

het Water zal in het glazen pijpje op gelijke 

hoogte ftaan in 5, 

_ In het vat A giete men zoo veel Water, 

dat het gaatje ceen duim of meer beneden de 
oppervlakte van dat Water. zij. 

Nu binde men een draadje om het glazen 
pijpje in d op eene willekeurige hoogte : bij 

voorb. 4£ duim onder mz, en opene het gaat- 

je : ket Water zal natuurlijk in het pijpje 

gelijkmatig met dat in het vat B zakken. 

Bij het openen van b neme men op een 
horologie waar, hoeveel fecunden verloopen, 

gedurende dat het Water van m tot d zakt: 

bij mij was dit tijdsverloop omtrend 3 minu- 
ten en 6 fecunden, 

Men ftoppe het gaatje & en vulle het var 
B wederom tot boven toe, en opene nu de 

gaatjes b en c te gelijk en men. zal bevinden dat 
. au 
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nu het Water in veel korter tijdsverloop uit 

m in d komt : bij mij gefchiedde zulks in ééne 

minute en-1o fecunden : waar uit dus blijkt 

dat de uitloop zoo wel gefchiedt door « on- 

der de oppervlakte van het Water in A, als 

door & boven dezelve. 

ig. De /nelheid , of liever de middelen 

fnelheid voor AC is volgens $S 6, gen ro 
== 5927 Vv #: maar hoe groot is de fnelheid 

in CB? (Fig. 2.) 

Daar deze, felheid natuurlijk voor de ges 
heele hoogte C B dezelfde is , wijl zij door 
«de opftaande Colommen in ACD EÉ veroor: 

zaakt wordt, en derzelver drukking (gelijk 

‘wij hier vooronderftellen) onveranderd blijft ; 

zoo is die fnelheid evenredig aan de hoogte 
A C, en men heeft hier s =7,ovZ. (S 6): 

Stelt men , b.v. AB of de geheele hoog- 

te = 13 voeten, en de betreklijke hoogte AC 
Es 4 voeten , dan is BC == g voeten. 

Zoo zal men dan de middelbare fnelheid 

in AC vinden = 5,27 V4 5,27 X2 == 
10, 54 voeten , en de fnelheid in CB == 

79 V4 79 K2-= 15; 8 voeten. 
16. Stellen wij nu, om de formule voor 

de geheele hoeveelheid der uitloozing te kunnen 

vinden, wederom de berreklijke hoogte AC 
== As Sns 

de 
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de hoogte onder de-oppervlakte. HC =H; 
de: breedte of wijdte der Sluis on =b « 

en de hoeveelheid uidoozend Water s==Q 3» 

dan is de hoeveelheid door AC in-eene ze 
@tinde ) 

5 NZD bh | bah 

en door B Cineene fecunde. 
QZ ItH yh: 

dus de geheele hoeveelheid / 

Q=ix7,gbh Uk sd BE Dh 
waaruit Q =7,9 (24 +H) DA. 
dat is :: men multipliceert de betreklijke hoog- 
teh met 3, en vergaart hier bij de hoogte 
van het Wâter vóór de Sluis. 

Deze fom multipliceert men met yogi bil 
de breedte of “wijdte der Sluis, en met den 

Vierkants -wortel uit de betreklijke hoogte. 

Stelt men:nu de wijde der. Sluis- = 10 

voêren „ en behoudt men voorts de opgegeve= 
ne waardijën, danish =4;5 H=9g; b= 10. 

En men heeft de geheele menigte Waters, 
het welk in den tijd eener fecunde uitloost ; 

aldus : 

Q=7,9 Xx Cx) zo N4- 
=Z,PXIIJXIOXe == 1843Ftaarlev. 

Dezelfde teder heeft men ;: als men de 

hoeveelheden voor A C en C B afzonderlijk 

wilde berekenen : men vindt dan voor A €; 

Q 
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QEEX7s IX 4OXL =r42 1E taaflewe 

en voor BC Gn Rara. d == 1422 taarl.ws 

Som = B 1843 taarl. % 

Waar uit dan blijkt , welk’ een verbazend 

onderfcheid het geeft, of 1 men de uitloozing re- 

kent alleen te gefchieden boven de oppervlak- 

te van het Buiten-water , dan wel ook de- 

neden dezelve , gelijk waarlijk plaats heeft. 

17. Het Water vóór de Sluis, of het 

Buiten-water blijft niet op dezelfde hoogte. 

Wanneer de Eb zoo veel waters heeft weg- 

gevoerd dat. zich de deuren der Sluis kunnen 

openen „ zoo begint de loozing. . De Eb loopt 

meer en meer af: het verval der uitloozing 

wordt fleeds grooter om dar de betrek, 

lijke hoogte van het Binnen- tot het Buiten- 

water. gedurig grooter. wordt :. dus de faelhe- 

den in A C maar ook in C B immer roenemen: 

terwijl ook. de opening A C gedurig grooter 5 

doch BC gedurig kleiner. worde: zoo dat a 

fchoon dit laatste plaats heeft „ echter. door 

BC zeer lang, eene …grootere hoeveelheid 

Waters moet loozen, dan door AC, wijl de 

fnelheid in B C altijd grooter is dan in AC» 

en dus, door deze grootere fnelheid , de 

vermindering der uitloopende hoeveelheden, 

die anders door het gedurig afnemen van- BC 
" zou. 
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zouden moeten plaats hebben, aanmerkelijk, 
vergoed worden. 

Het {preekt van zelve, dat bij het opkomen 
van den Vloed, al het gezegde in eene om- 
gekeerde orde plaats heeft. 

18. Dewijl de fnelheden afhangen van de 
bertreklijke hoogte van het Binnen- tot die van 

het Buiten-wàter , zoo is hier natùurlijk de 

groote vraag: welke is de wet „ volgens welke 

het Water bij Vloed en ED regiftandig rijst 

én daalt 2 

De Heer p. BERNOUILLI heeft bewe- 
zen (*), dat als men den geheelen tijd van 

het hoogste tot het laagste Water, welke, ge- 

úiddeld, van 6 uren 13 minuten is, uitdrukt 

door een vierendeel ronds AC (fig. 4.) 
wiens ftraal AB of BC men gelijk aan de 

eenheid ftelt ; als dan de regeffandige dalin- 

gen van het Water , van ’t oogenblik van 
het hoogs Water af , gelijk ook de regtftan- 
dige rijzingen van ’t oogenblik van het laag 

Water af, moeten worden uitgedrukt door 
de vierkanten van de finusfen der bogen , die 
de gegevene tijden uitdrukken. 

19: Als men dan den boog AC in 62 

dee- 

C+) Traité fur de flux @ reflux de la mer, Chap. V- $ IL 
Pag. 17e 

hennen 

rna Kk: 
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deelen deelt; dan zal elk dier klenere bogen 

6 minuten tijds bevatten, en in graden en 

minuten zijn = EL = Sn == RS 

87', 0968 = 1° 27", 0968. 

Men kan dan deze waardijën in eere Tafel 

brengen gelijk Tafel lL.: in de eerste ent 

tweede Colom heeft men, van 6 tot 6 mi- 

nuteh „ den tijd na hoog of na laag Water: 

in de derde Colom die S* boven zich heeft, 

de vierkanten der Sinusfen van de overeeni- 

ftemmeúde bogen; en in de vierde Colom der-. 

zelver verfchillen. 

ao.“ Bij het oppervlakkig befchouwen der 

Tafel ziet men terftond :- | , RN 

a. Dat de rijzing en daling in’ begin en 

einde van den Vloed of der Eb; in kleine en 

gelijke tijds-gedeelten, het minst mérkbaar zijn 

doch dat die veranderingen tegen het middert 

wan den tijd der geheele duuring van Vloed of 

Ebbe het aanmerkelijkst zijn; want de ver- 

Schillen van S° zijn in ’t begin en einde der 

sTafel het kleinst en zelfs zeer klein : maar 

jn ’t midden der Tafel het grootst. 

b. Dat vóór en na het midden der Eb of des 

Vloeds, en op even groote tydsverloopen , de 

rijzing en daling in gelijke tijdsverloopen ook 

gelijk zijn. 

“_c. “Dat na het halve tijds verloop van EEn 

Ì, DEEL W e 
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Getij , het Water ook juist tot deszelfs hal- 

ve hoogte voor dat tij is gerezen of gedaald. 

„ Welke bijzonderheden ook door de onder- 
vinding allenthalve bewezen ‘worden. 

21. Om dan nu te berekenen hoe hoog het 

Water in een bepaalden tijd na het oogenblik 
van het laag Water zal gerezen , of hoe veel 

het , na het hoog Water zal gedaald zijn, 
heeft men flechts de hoogte van dat getijde te 
vermenigvuldigen met de. waardijën uit Tafel Je 

Bij voorbeeld :_ Men ftelle dar. de hoogte 
van het Water voor een bepaalden. dag, zij van 

12 voeten , men begeert te weten hoe hoog het 
Water zal zijn 3 U. 54 Min. na hoog Water? 

Tegen over 3 U. 54 M. vindt men, in Tafel 

F na hoog Water, S* =o0,3028: waar me- 
de men flechts de hoogte van dat getij = 12 
voeten heeft te multiplicéren „ het product is 
3» 6336 voeten. 

Vraagt men : foe hoog het Water zal zijn 
4 U. 18 MZ. na laag Water? 

Tegen over -4-U. 18 M. na laag Water vindt 

menin Tafell. S*—=o, 7856: dus 12 X0,7856 

=S 954272 voeten. 

„Voor tijdftippen „ die niet juist in de Ta- 
fel ftaan , berekent men S° door evenredige 
deelen. 

_ „922, Wijk men op deze wijze de hoogte van 
2 het 
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het Buiten- water voor-alle tijdftippen , en 

gevolglijk ook ‘de betreklijke hoogte van het 

Binnen -water vinden kan, is men ook in ftaat, 

de fnelheid van het loozend Water te. bepalen. 

23. Om dan van het eenvoudigfte te be- 

ginnen; zoo ftelle men weder eene Sluisdeur 

AB (Fig. 3.) welker breedte of wijdte , zoo 

ver zich de deren openen, wij wederom b 

zullen noemen , en == to: voeten ftellen. | 

In R zij het Binnen - water dat ontlast moet 

worden ; en Z het Zee- of Buiten - water; 

ftellen wij verder (hoe zeer zulks nooit her 

geval is) dat beide bij hoog Water even hoog 

ftaan , en deze hoogte = 2 voeten. 

Naar mate het Water bij de Eb afloopt, zal 

het) zelve van a tot &, van btote, van e tO£ 

d enz. aan de Sluisdeur , volgens de aange- 

haalde wet, ($ 18.) dalen : en voorts alles 

plaats hebben; wat $ 17. is verklaard. 

24. Om dan nu de gantfche meenigte „Wa- 

ters „ die in dit vooronder felde geval ‚ van hoog 

tot laag Water loost „ te bekomen , moet DE 

van tijdftip tot tijdftip.; het volgende berekenen. 

a. De hoogte van het Water voor de Sluiss 

die reranpen van: de hoogte van het binnen- 

water z-en- het: verfchil. is de betr eklijke 

hoogte vau het Binnen- water, 

b. De úpening of de „opper vlake waar 

We door 
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door de loozing in AC gefchied =bh (Fig.o.) 
en welke hier gelijk is aan de wijdte tusfchen _ 
de openftaande deuren, vermenigvuldigd met 
de berreklijke hoogte der Binnen - waters. 

c. Deze vermenigvuldigen met de tot deze 
hoogte behoorende fnelheid (SS ro. 15.) waar 
door men de hoeveelheid of Q voor AC vindt. 

d. De tot de hoogte van het Buiten-wa- 

zer behoorende fnelheid zoeken. (S 15.) 

e. De oppervlakte der opening van de 
Sluisdeuren, in CB. onder het Buiten- 

water = bH = de hoogte van het” buiten- 
Water vermenigvuldigd met de wijdte der 
opene deuren. (S 16.) Es 

f. Deze met de fnelheid vermenigvuldigen, 

en men heeft Q voor C B. 

__g. Dit produk voegen bij het eerfte (c.), 

‘waar door men de geheele hoeveelheid der loo- 

zing in elk tijdftip vindt. 
Alle deze waardijën windt men , voor het 

eerste half uur na hoog Water, die hoogte 

van 12 voeten vooronderfteld , zoo als dezel- 
ve in Tafel II. zijn uitgerekend. 

Men ziet aldaar, dat volgens de aangeno- 

mene vooronderftelling , in den tijd van hee 
eerste half uur „a hoog Water , door eene 

Sluis- opening van ro voeten wijd, van 6 tot 

6 minuten , in elke fecunde tijds de hoeveel- 
8 ke- 

tdha 
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heden Q wicloozen ;. bedragende 1133, 4 taarl.: 

voeten: welke met 360 fecunden „(in 6 mi- 

nuten. begrepen) vermenigvuldigd , 408024 

taarl. voeten in dat half uur uitbrengen. 

Op dezelfde wijze zou men moeten voortr- 

gaan tot op het oogenblik van laag Water toe. 

“25 Doch als dan zou men het geval moe- 

ten omkeeren , wijl als dan de loozende hoe- 

veelhéden van oogenblik tot oogenblik vermin- 

deren :-en men zou dan de penendanende 

waardijën in. het eerste half uur na laag Wa- 

ter vinden „als in Tafel III. | 

„Zoo dat dan wederom , volgens de aange- 

nomene datz, in den tjd van, ’t eerste half 

uur des Vloeds ‚of van het laatste half uur 

der Eb, door zoodanig een Sluis, van ó 

tot 6 minuten, in elke fecunde tijds, de 

hoeveelheden Q uitwateren , bargaende dere 

tienduizend en drie en dertig en £5 taarl, vog- 

ten Waters, welke wederom met 360 Se- 

cunden. (in-6 minuten tijds bevac) gemultipli- 

ceerd „geven 4691988 raarl. voeten Waters 

in dat half ‘uur. 

26. Tot hier toe is vooronderfteld dat de 

Sluis. terftond, bij het begin der Eb kon loo- 
zen; dic heeft echter geen plaats: de Sluíi- 

zen loozen niet, dan na dat, het Warer vóór 

dezelve beneden het “Binnen- water gedaald 

KD WG REE Mij, 
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ís , en dus’altijd na hoog Water. 
27,” Om dan nu het aangevoerde van nader 

bij toe te pasfen, zullen wij nu vooronder- 

ftellen : 1% dat het Binnen- water 3 voeten 
of 36 duimen fta boven het peil van het lage 

Water; en 2% dat de dorpel , der Sluis of, 

naauwkeuriger deszeifs bovenrand , met dit 

peil gelijk ligge. 

Ea nu onderzoeken hoe veel Waters kie dan 

door zoodanig een Sluis moet uitloozen. 
28. Hiervoren (S 21.) is getoond, datH, 

of de hoogte van het Buiten- water in voeten 
== 128? (S beteekent hier de Sinus van den met 

den tijd overeenkomtftigen boog {$-16)), dus 
H= 12 S*; waar uit S° = En 

Nu ftelden wij de hoogte van het Binnen - wa- 
ter op 3 voeten: zoo laag moet dus het Buiten- 

water afloopen , eer de Sluis kan’ beginnen te 

loozen : derhalven ook S* == 4 == 0,25. 
Nu ziet men in Tafel I. dat men deze waar- 

de van S? zeer na aantreft , 4 uuren en 6 mi- 

nuten na hoog Water: als wanneer het Wa- 
ter g voeten is gedaald : 

Men moet dus nu de hoogte van het Buiten- 

water en de berreklijke hoogte van het Binnen- 

water voor de volgende tijdftippen berekenen : 

waar uit dan de fnelheden , en de uitloozende 

hoeveelheden worden afgeleid. (S 21en 244). 
sg. Om 
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‘ag. Om niets over te flaam , waar op hier 

ze letren-ftaat, zoo zullen wij in acht nemen: 
a. Dat’ volgens waarneming , wegens de 

vertraging vander toevoer „- het verval maar 

kán gerekend-worden op }-van het geen het 

anders wezen zoude. 

«b. “Dat wegens de fchuring van het Water 

inode- ‘Sluis, „waar. door de uitloozing, ver- 

traagd. wordt „ in de formule der fnelheid 

27sgvh=srag NA (S 15) descoöfficiert 7, 9 
verkleind wórden tor 7,54: “en de formnle 

dus words == 27554 h= 5 O7 N h 

Zoo dat de algemeene formule voor de ge- 
heelé “menigte der! hreteta. (Ss On als: nu 

deze wordt : 

"Q=7,54 EX Ehet HJ bv54s of 
Q= 7554 GA HED bf A7 

go. Zie de waardijen” woor ‘het vooronder- 

ftelde geval in Tafel IV: | 
De aldaar gevondene 3087, 85 taarlingfche 

voeten’ zijn" nude {om der uitloozingen in ie- 

dere fecunde voor elk dier gevondene fnelheden 

en openingen ; ‘welke men tu met 360 fecunden 

Cin 6 minuten bevat) moet vermenigvuldigen, 

om de geheele hoeveelheid te hebben die in 2 

uuren en 6 minuten is uicgewaterd: men heeft 

dus 3087, 85 X 360 = 1111626 taarl. voeten; 
welke verdubbeld (S 33-) de hoeveelheid voor 

W 4 het 
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het geheele tij geven = 2223252 tearl; voeten. 

Als men nu ftelt „dat een zoodanige Sluis 

onverhinderd tweemalen in: de 24 uuren en 50 

minuten , vier Maanden lang kanvuitloozen, dan 

is die uitgewaterde hoeveelheid-zoo groot, dat 

dezelve eene uitgeftrektheid van a4zo-gemeten 

Land's een half voet onder Warer zetten kan- 

31, Hert fpreekt van zelve , „dat een zoo- 

danige Sluis zal ophouden met uitloozen, 

zoo dra het Water tot 3 voeten is gerezen: 
en dus moet men „ wanneer. men van laag 

Water af begint te rekenen, H GE maar = 

3 voeten ftellen. of 

32. Ook is het duidelijk , dat als men de 
hoeveelheid der uitwatering voor een geheel 
tij , dat is , van hoog Water tot hoog Wa- 

ter , of van laag Water tot laag Water be- 

geert te weten , «men de loozing flechts. van 
laag tot hoog, of van hoog tot laag. Water 
volgens de hier voren opgegevene, formules , 
behoeft te berekenen , en de gevondene hoe- 

veelheden als dan te verdubbelen, 
Indien men de hoeveelheden, die door AC 

en BC uitloozen, afzonderlijk wilde bereke- 
nen ‚ daa kan men de Formule (S$ 16) onder 

deze gedaante brengen : 

Q=2,736 bh y ht 61564 bH A 
de uitkomsten dezer Formule zijn in het Ta- 

felrje op de volgende bladzijde te zien, Es 
as 

nn nn ee ent 

Krt inde cdht 
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Door - Door 

Na hoog AC. BC. 

Water. _Q= as 

4V. 6M. 4 Is 99 725 53 

12 7» 64 103» 50 

18 159 OI “1175 54 

o4 23, 78 122, 63 

go 335 04 122; 32 

36 425 QI r18, o2 

42 52,98 TIO, 94 

48 63, I2 102,00 

54 73, 15 QIs 74 

5 05 82, 83 80, 79 

6 rr gee | 69953 
12 100, 88 …| -+59» 33 
24 109 96 475 44 

30 116, 40 375 35 

36 123, OI 28, 03 

42 128, 83 19, 68 

54 137554 7220, 

6 140» 04 319 

6 141» 65 0,78 

p 5) I42» 17 Oz OO 

17619 51 | 13265 34 

+ 1761, 51 

Q= 3087, 85 

Hier ziet men dan te gelijk bewezen, 

geen S 17. gezegd is, dat door BC of on- 

der Water , (Fig. 2.) een geruimen tijd , ee- 

ne grootere hoeveelheid uitloost dan door A C 

de W 5 of 
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of boven Water : in de daad, men ziet dat 

in het hier vooronderftelde geval, eerst om- 
trend de helft van den gantfchen tijd der uit- 
loozing „de hoeveelheden door A C en BC 
gelijk worden : wanneer zij vervolgens door 

BC gedurig af "3 en door A B gedurig toene- 

men. , 

33- Vóorts zijn hier nog eenige bijzonderhe- 

den te verklaren , die wel verdienen te worden 

opgemerkt. Wij ftelden bier voren de hoog- 

te van het getij op 12 voeten: doch dit heeft 

in verfe na niet altijd-plaats: in tegendeel , 

‘er kan daar in tusfchen de zoogenoemde Spring- 

en-daode- tijën op onze Zecuifietis kusten 

een aanmerkelijk verfchil plaats hebben: ’t geen 

dus natuurlijk op de uicloozing der Sluizen 

van invloed wezen moet. 

Doch wilde men alles wat op het ftuk en 

de omftandigheden der getijën betrekking heeft, 

hier bij in acht nemen, dan zou de bereke- 

ning (die nu reeds, hoe men dezelve ock mo- 

ge inrichten , vrij omflachtig is) bijna onuit- 

voerbaar worden ; immers een aanmerkelijken 

tijd en infpanning vereifchen ; vooral , indien 

men de hoeveelheden der uicloozing voor een 

geheel Saifoen wilde berekenen: men moet 
derhalven een medium zoeken , ’t geen van de 

waarheid niet ver kan afwijken. Zie hier, hoe? 
Be 

nend ee en nn 

tE ann 

oen inn enen eenden tr ed 
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Be hoogte der Gerijën hangt, gelijk be- 

kend is „ af , van de krachten der Zon en 

Maan: bij de Spring -tijën is die hoogte even- 

redig aan de Som ; doch bij-de doode- tijën 

aan het verfchil dier krachten Stellende dan 

de kracht der Zon = Z, en die der Maan 

== Ms; dan heeft men voor de betrekking def 

hoogte van de Spring-tijën, M+ Z, en voor 

die der doode-tijën M — Z. 

Nuú toonen de omftandigheden der Getijën 

zelve, dat de kracht der Maan omtrend 25 ma- 

len grooter is dan die der Zon. Zoo zal dan 

de evenredigheid. der Spring -tijën tot de deo- 

de- tijën zijn: 

=M+Z: MZ otto Ig: 18: 

Stellende dan, dax een middelbaar Spring - tj. 

zij van 12 voeten; zoo zal de Zon daar in 

3743 voeren „en de Maan 8,57 voeten hoogte 

te weeg brengen; In de doode-tijën zal dan 

die hoogte zijn = 8,57 — 343 == 5» 14 VOE- 

ten: en dus minder dan-de helft van het 

Spring- tij. 

Deze zijn dan de waardijën der Getijën bá 

nieuwe of volle Maan , en: bij: de Quartieren ; 

in alle andere {tanden der Maan tot de Zon , 

moeten dus die twee waardijën „ 8, 57» dl 

5,14 voeten meer of min invloed op elkan 

der hebben: doch wanneer men nu het mediums 

neemt 
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z 8,57 UIt T87E neemt EENH — Bl — 6,85 voeten, 
zoo zou men dit als eene beftendige middel- 

bare hoogte der Getijën kunnen aannemen, 
en alzoo in de berekening brengen. 

“Edoch, aldus befchouwen wij de zaak dekte 

in her afgerrokkene: en daar plaatfelijke om- 
ftandigheden ook de omftandigheden der Ge- 

tjën zeer. doen verfchillen, zal men allent’ 

halve beter handelen met de hoogten der Ge- 
tijën anderhalve dag na nieuwe en volle Maan 
en na de Quartieren door onmidliĳjke en 

plaatfelijke waarnemingen te bepalen , en daar 

van het medium als een beftendige hoogte der 

Gertijën voor die plaats aan te nemen. ) 

34. Desgelijks hebben wij de during van 

een half Getij bepaald op 6 uuren en 12 mi- 

wuten: doch deze is flechts de middelbare du- 
ring; en ook hier kan een aanmerkelijk ver- 

fchil van meer of min plaats hebben: doch 

ook hier is van toepasfing ’t geen zoo even 

in't begin van $- 33. is gezegd ;men behoude 
dus dien tijd als den middelbaren: of men 

doe -plaatfelijke waarnemingen , nopens den tijd 
die het Water bij Eb en Vloed daar toe be- 

ftsede ;“en doe’ dezelve in de berekening in- 

Meens 
“35. De hoeveelheid van het uitloozend 

Water berekenden wij flechts van 6 tot 6 mi- 
nu- 

Kn ene 
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nuten: tijds, en dus bij aanmerkelijke fprongen:, 
tgeen in de Natuur aldus geen plaats heeft: 
waar de trapswijze vermeerdering van rijzing 
en daling in gelijke tijden ieder oogenblik of in 
ieder oneindig klein tijdftip toe- en afneemt 

waarom dan ook de hier voren-gevondene hoe- 

veelheden iets te groot zijn: te meer, daar 
het Buiten - water in ’ beginen einde van ’t 

‚Getij, in 6 minuten tijds naauwlijks een” hal- 
ven duim ; en daar en tegen in ’t midden: der 
Getijën wel acht duimen in hoogte verandert» 

Wilde men dan hier in grootere naauwker- 

righeid in acht nemen, zoo’ zau. men -de be- 

rekeningen voor kleinere tijdsverloopen moe- 

een inrichten : de waardijën van S* kan men 
uit Tafel IL. door evenredige deelen met genoeg- 

zame naauwkeurigheid voor kleinere tijdsver- 

loopen vinden. 

36. Al verder is vooronderfteld , dat het 

Water achter de Sluis of het Binnen - water 

dezelfde hoogte bleef--behouden; ’t welk ech- 
ter geen plaats. kan hebben, ten zij de op- 

pervlakte van het zelve „… betrekkelijk die van 

het uitloozende. Water of van het profil der 

Sluis oneindig groot is: daar en boven ver- 

mindert de hoeveelheid van het landwater door 

de dagelijkfche uitloozing trapsgewijze : dus 

moeten. ook van tijd torstijd de, {nelhegen en 

de 
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de meenigte der uitloozing verminderen „ doch 
ook hier hangt alles af van plaatfelijke om- 
flandigheden „en moet door onmidlijke waar- 
neming bepaald worden : en wanneer men de 
waardijën van dat alles door waarneming heeft 
leeren. kennen „zoo kunnen zij in de beres 

‚kening worden gefubftitueerd.— 
37. Eindelijk is vooronderfteld , dat tere 

ftond na laag Water ,: het zelve wederom be- 

gint té rijzen ; en dat dus de Sluis maar een 

oogenblik met het gantfche verval loost: iets 
% welk ook aan veelvuldige verfcheidenheden 
onderhevig is: ook hier kan alleen waarne- 

ming ailes bepalen: men mioet dan de onder- 

Vinding raadplegen hoe lang een Sluis met het 

gant{che verval , of met de gantfche hoogte 
van het Binnen- water uitloost. 

38. En hier mede meen ik het gewigtig 

ftuk van de berekening der loozing van Slui- 
zen in deszelfs hoofdbijzonderheden zoo kort 
en eenvoudig als de aart van het onderwerp ge- 

doogde „ verklaard te hebben : zoo veel blijkt 

uit alles, dat het onderwerp , van welk eene 

zijde ook befchouwd, altijd ingewikkeld blijft; 

en niet, gelijk men zegt, met ongewasíche- 

ne handen moet worden aangevat: maar het 

is ook even daarom , en uit hoofde van het 

aanbelang, de onvermijdelijke-pligt van elk, 
die 

‘ 



DE UITLOOZING DER SLUIZEN. 25t 

die in eenige betrekking tot de Waterwerin- 

ge ftaat , zich met allen iever op dit belang- 

rijk fluk toe te leggen; waartoe zekerlijk 
iets meer , dan gewoone kunde nodig is, en 
vooral zich kennis der plaatfelijke omftandig- 

heden aan te fchaffen : en als dan zal waar- 

neming , gevoegd bij eene gezonde Theorie , 

en beide op goede gronden toegepast, ze- 

kerlijk daadzaken aan de hand geven, en 

juiste gevolgen leeren afleiden : terwijl men 

in tegendeel, bij nalatigheid hier van, zich 

zelve moet misleiden en mistrouwen , en in 

het werkdadige zich bloot geeft om zeer on- 
aangename te leur ftellingen te ontmoeten. 

ge jë 
toor 
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Bi gelegenheid der beöordeeling van de Prijs- 
verhândeling over de Sustie van het Landwa- 
ter in het Eiland Watcherén ; viel natuurlijk 
bij het Genootfchap veel overweging no- 
pens het ontlastend vermogen der Sluizen. 
Ik kreegodaar door (aanleiding, en vond mij, in 
mijne toenmalige betrekking van Onderwijzer 
bij het thans opgetieven Inftitut, verpligt, ten 
nutte mijner Leerlingen ; dië hier bij zeer veel 
belang hadden, dit onderwerp nader te onder- 
zoeken. Hier uit is deze kleine Verhandeling 
geboren. ’vGenootfchap heeft dezelve wel in 
dit Deel willen uitgeven. Een in dit vak kun- 

dig Vriend (*) heeft ’er, behalven eenige Druk- 
fouten, ook fommige rekenkundige misflagen 
in ontdekt, die verbetering behoeven. Zij nja 
de volgende : 

In Tafel IL in de laatste Colom, ftaar 147,42: 
‘t moet zijn ‘247,42: voor de Som leze men 
gevolglijk 1233, 40. in plaats van 1133,40. « 

Uit hoofde van deze verbetering leze men 
dan ook op bladz. a41. reg. eo, in plaats van 
u 334 t. V, 123354: t. V., en in den vierden 
regel 444024, in plaats van 408024 t. v. 

_ In Tafel IL in ’ hoofd der vierde Colom, 
taat = 5,27 = Vh: menleze =5,27 Vv A. 

ÍN ä ook 

C*) De Heer ACKERMANS, Lieutenant te in dienst 

des Vaderlands, 
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In de vierde Colom dier tafel zijn, bij wer. 
gisfing, dezelfde Snelheden als in de vierde 
Colom van Tafel II, zeplaacst: en zulks heeft 
ook dan natuurlijk invloed op de loozingin B C 
in de 7° ; en op de hoeveelheden Q in de laaste 
Colom van Tafel [II,: hect een en ander moet 
dus gelezen worden; 

Snelheid HoeveelheidfSom der hoe- re 
in B C. der loozingf veelheden. Deze verbeterde 

_S1s. [doorB.C inf —Q Som van 13134, Q 
79 h |eensecunde.} t. v. moet dan ook 
273652| o,ocoof 2189,2| gelezen worden 
27,3576| 1,9697| 2189, 3| biadz. 241. reg. 19 
2753339 | 82002} 2169, 4 en zo. en in plaats 
27,2866|18,6640| 2189, 2 P 27,2233|33, 3913) 2180,0 | VAN het product 

27,1444|51,7915| 2188,8| 4691988. in re- 
[gel 23. leze men 

Som 13134,9.| 4728464. 
Bladz. Regel 

243. 11. ftaat: coëficiert, lees: coëfficiënt, 
243. 12. —— verkleind worden, ——- vers 

kleind moet worden. 
243. 12. —— formnle, — formule, 

248. 1. is de kracht der Maan, in plaars van 
het hoogfte geuj in de formule 
geplaats: : men verbetere dezelve 
aldus: 2isus Wte 8, 57 

voeten. 
251. Ie —— Warterweringe , —-— Water- 

weringen. k 

ee: 
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. : per 8 ne in BAAT ijn de 3 

Na laag 

‘Water. 

U. M. 

mn 
48 

MEOT EER TO 0 600 6 0 6 | 

en EN 

Na hoog 

Water, 

U. M. 

6 re 

6 
6 

5 
5 
5 
5 
5 
5 

5 
sper 

5-6 
5 Oo 

4 54 
4 of 
A 42 
4 

4 

4 

4 

4 

4 

RABE 

o, 0006 

o,corg 

0, 0032 

0, 0045 

0,0057 

039071 

00082 

0,117 

0,0128 

0,0159 

0,0I50 

o,o160 

o,o170 

o,0180 

0,0187 

0, 0197 

0, 0204 

o, 0212 

e,0218 | 

Na laag 

Water. 

U. M. 

to ON 

Í 

2 PPP PP PW 

va ©) 

Hi 

| 

| 

B B PF UI UI UI LI VI UI UI VI VI VI 

(96) [eN 

Na hoog 

Water. 

U. M. 

a 6 



EG a L CSS 19, 20.) 

| Va laag a ho, Na 1aag Na hoog 

Ee En ef hoog aen, Br Water. ‘Water. 

ie Res s: U. M. | U. M. s: U. M. || U. M. s2 
ko) o | 6 12 0, 0000 6 2 6 | 4 6 | 072574 0, 0224 ie ee te) 0,7644 °,0213 [ | Ei o, 0006 | Í 

| 6 | 6 6 o, 0006 2 12 | 4 Oo} 0,2798 0,0280 4 18 1 54 0,7856 @ 0204 o Ù 0, 0019 2e 18 | a 54 o 3028 4 2 1 48 0, 8060 

o m6 12) 9, 0025 osooza || — e 4 0,0235 0, 0197 

o 18 5 54 || o,0057 Bad SS 48 | 0,3263 | ori) 4 30 || 1 42 || 0,8257 ri 
o 245 48 o,o102 ED: INS | 3 See Cele: 0,0244 4 36 Ï 36 0, 8444 0,010 

| | Sef 36.) 3 36 |eovazaëe Ion Neat za er egor kn onB6n o gol 5 42 || ©0159 rd | „0247 2 HED 

3e 7 36 || o,0230 lS Se Se 9, 3995 osozg9 | 4 48 | IT 24 0, 8794 9,o160 o 3 aid dae 0, 0082 [2 48 | 3 24 054244 osoasr | 4 54 || 1 18 0, 8954 Ee 
Odense de ee 6 9094 2 54 | 3 18 | 04495 ososse ll 5 Oo} t 12 | O,9104 SE o 48/5 24 o, 040 o,o106 || 3 o | 3 12 054747 | oons zalle 0, 9243 „139 
0 545 18 o,0512 suzi g 6 ĳ 3 6 0, 5000 4 le ee 20128 

12 0, 0629 4 er o,oass | 5 12 B Dn Ke OIS 12 EENIG PE HC E e) ©, 5253 zer s Io 0, 9488 Ee 6 6! o0,0757 k ore S el 54 7 »0106 5) / 9,0159 | 3 18 | 2 54 0, 5505 Sn nas 
o || o,0896 : | EE oost | 5 24} O0 4 ’ Kr 

Ep 9 4 ee Í 5 7 48 9 5756 0, 0249 20 o 42 O, 9688 z 184 54 | © 1046 eeibol 3 30| 2 42 0, 6005 Eend 5 ee Ri: Ne Bh 

REE 48) 011206 oere 3 36, 2 36 0,6252 0, 0244 oe a ha 0, 9841 ES 
| : k é 

1 304 42} ©1376 | oom} 3 42| 2 30} 0,6496 Baile 4 o 5e 0,9898 | °°” 1 364 36 | o1556 oort | 3 48 2 24 |: 0,6737 jn 5 4 en ER 0,0045 
E 42 ||4 30 | 91743 | oor | 3 54, 2 18 | 06972 * En IER ee A Mee Re 
1 484 24 | 091940 | ooasl 4 o 2 12 047202 | ons 6 ofo 12 d 5 [oes 
1 544 18 | O,2144 voral 4 6 2 '6 | 0,746 en, 6 6 jo 6 Ee Ree 

a O4 12 0,2356 eso8) 412,2 O| 0,7644 6 za} o of Loo 
2 64 6 | 0, 2574 | | | 



Na Senheid | Hoeveelheid Som der 
Hoog hooging der Loozing Hoeveel- 

Water. Bin in door BC in heden 

U. M. terinde, f eene fecunde. =Q. 

o o koe ooo ooo 

o 6 | Osjeor 80, 34 8o, 37 

o 18 0337 163,77 164504 |F 

o 18 0420 246, 48 147,42 (8 

o 24 | O2 | 328,41 | 33067 
o 30 0372 | 406,51 | 410,90 

Som | 113240 
le overige 

EVELIEN GENTS TRINE ZS 

Na Betheid Hoeveelheid Sam der 

Laag hooging der Loozing Hoeveel- 

Water, % Bin in door BC in heden 

U. M. 1 bek eene fecunde, zg. ú 

o © | 1249 | o,oooo | 2189,2 | 

o 6 [1143 | o0,4823 | 2187,8 | 

Oo 12 | IIa 0,5105 | 2181,8 | 

o18 | Ii5 1,4130 | 2171,9 if 
l 

o 24 | Il7 | 33844 | 21590 | 
og3o | rifo pr 6,5679 | 214356 | 

EEEN od 

Som 13033, 3 



Hoog 

Water. 

M. 

Serreklijke Hoogte Middelbare Snelheid Ruimte of Ruimte of Hoeveelheid Hoeveelheid 

hoogte van van het Snelheid in BC Oppervlakte Oppervlakte der Loozing der Loozing 
%Binnen- wa- | Buiten-wacer mACS$ OE der opening in | der opening in door AC in door BC in 

=H save move AC=b.A[Bem=b.H. | eene fecunde, | eene fecunde. 

0, 0000 12,0000 LerMelelele) 0, 0000 0,000 120, 000 ©; 0000 Le Plele} 

o,oc7e | 11,9928 0, 4466 0,6699 0,072 119,928 Oo, 0321 So, 34 

0,0300 | 11,9700 o,gree 1, 3682 o, 300 119, 700 O5 2737 163,77 

0,0684 | 11,9316 1, 3772 2,0658 0,684 119, 316 0, 9420 246,48 

0, 1224 | 11, 8776 I, 8433 2,7650 1,22 118, 776 a, 2562 328, 41 

0,1908 | 11,80ga 2,2999 | 354423 1,908 118,092 453972 | 406,51 

Som 
Deze Waardijën zijn uit grootere berekeningen afgeleid, en men heeft de overige 

decimalen niet geplaatst. 

Som der 

Hoeveel- 

beden 

=Q. 

lePlele} 

80, 37 

164, 04 

147,42 
330» 67 
410,90 

| 1133, 40 

Betreklijke Hoogte Middelbare Snelheid Ruimte of Ruimte of Hoeveelheid Hoeveelheid 

hoogte van van het Snelheid in BC Oppervlakte Oppervlakte der Loozing der Loozing 

%Binnen-wa- | Buiten-water in AC $ 15 Sis deropeningin ‚ der openingin | door AC in door BC in 

ter = A. zZz H. == zh. zove |AC—Òb.h. | Beb. Haf eene fecunde. | eene fecunde. 

12, 0000 o0,000o | 18,243 0,0000 | 120,000 0,000 2189,2 0,0000 

11,9928 o,0072 | 18,2384 06699 | 119,92g 0,072 218713 0,4823 

I1,9700 o,03oo | 18,2226 1,3667 | 119,700 o, 300 2181,2 0,5105 

11,9316 0,0684 | 18, 1911 2,0658 | 119,316 0,684 2170,5 154130 

11,8776 O,122 18, 1489 2,765o | 118,776 1,224 21557 3,3844 

11,8092 | 0,1908 3,4423 | 118,092 | 1,908 21379 | 6,5679 
edn 

Som 

Som der 

Hoeveel- 

heden 

=Q. 

2189,2 

2187,8 

2181,8 

2171,9 

2159,0 

2143,6 

5 



‘Na Hoog 
Water. vz, Q. 

U. M 

4 6 fs DODO 00,00 

ei 93405 74554 
0,5336 III, 14 
0, 6693 132,55 
0,7782 146, 41 
0,8694 155,36 

0, 9486 160,93 
1,0178 163,92 

1, 0788 165, 12 

I, 1331 164, 89 
I, 181 163,62 

1, 2237 161,65 

1, 2614 159,21 
1, 2946 156,50 

1, 323 153575 
I, 3475 151,04 

1, 3685 148,51 

1,385 146, 34 

LI» 3979 1445 54 

1,4071 | 143,23 
AARTS 142,43 
1,4142 142, 17 nn U 

u 

Ee U Om ES | 

n ED Ee ) 5 

ETEN Oee ee O0 O O OQ O 

Som 3087,85 



Na Hoog 

Water. h. 

M. Voeten, 

6 0, 0000 

12 0, 174 

18 04272 

24 0,672 

30 0,9084 

36 1, 134 
42 1,55 

48 | 1554 
54 1,746 

 @) 1,926 

6 2,0928 

12 2,2464 

1 2, 3868 

24 2,514 

go 2,6256 

36 | 2,724 
42 2, 8092 

48 |_2,8776 
54 2,9316 

6 ó | 2,97 
2,9928 

ra 3, 0000 

Voeten, 

o, 0684 

0,03 

0,0072 

0,0000 

o,0000 

0,0773 
o, 1898 

0, 2986 

0, 4037 
0,5040 

0,6 

0,69 

0,776 

0, 856 

0,930 

0,9994 
1, 0608 

I, 1173 
1, 1669 

12106 

1, 2485 

1, 2789 

1, 3029 

1,32 

1, 3301 

1,3333 

I,5413 

1» 4866 

14393 

1, 4013 

1, 3713 

1,35 

1, 3373 

I,3333 

75 54 X 
44 + Hi) 

22,62 

21,8908 

20,83 

19, 8045 
18, 8145 

17, 8698 

16, 965 

16, 1054 

15, 3062 

14,5522 
13» 8532 

13,21 

12,622 

12, 0889 

II,Ó214 

II, 2089 

10, 8523 

10, 5658 

10, 3396 
Io, 179 

10,0832 

10,0531 

7554 X 

C+ H) 
Xb. 

226,2 

218,9o09 

208,3 

198,046 

188, 145 

178, 698 

169, 65 

161,054 

153,062 

145522 
138,532 

132, I 

126,22 

120, 889 

116,214 

112,089 

108, 523 

105, 653 

103, 396 
101,79 

100, 832 

100, 531 

©,0000 

0» 3405 

0, 5336 
0, 6693 

0,7782 

0,8694 

0, 9486 
1,0178 

1, 0788 

1, 1331 

I, 1ÖLI 

1, 2237 
1, 2614 

1, 2946 

1,323 

1, 3475 
1, 3685 

1,385 

1, 3979 
I, 4071 

14125 

154142 

Som 

oo, 00 

74554 
III, 14 

132,55 
146,41 

155»36 
160,93 

163,92 

165,12 

164, 89 

163,62 

161,65 

159,21 

156,50 

15375 
151,04 

148,51 

146, 34 
144554 

143,23 

142,43 
142, 17 

308785 
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DOOR HET 
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WETENSCHAPPEN 

HOOR OENKEL De 

Betreffende de DEA BURORÍNA op een’ ouds 

den Steen, te Domburg gevonden. 

boor Ps é 

E En ; die eenig belang ftelt in de ontdek: 
king en opheldering van zulke gedenkftuks 
ken der Oudheid ; welke in ons Vaderland ge- 
vonden zijn; en betrekking hebben op den 

X 2 Gods: 
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Godsdienst, de Regeerwijze „ den Koophan- 
del en de Zeden der vroegere bewooners van 
dit Gemeenebest 5 “zoo iemand kan niet dan 

met groot genoegen en volle goedkeuring de 

Vraag befchouwen , welke door het Zeeuw- 

fche Genootfchap der Wetenfchappen voor- 

gefteld is, betreffende-een” ouden Steen, waar 

op zekere Dea Burorina vermeld wordt. 

2. Die Steen is eerst in % jaar 1756. ont- 

dekt, in den gevel van een huis tegen over 
de Kerk , binnen de Stede Domburg in t Ei- 
land Walcheren. Billijk mag men zich ver- 

wonderen , dat een Steen met een Latijnsch 

opfchrift zoo lang onbekend bleef. niet te- 

genftaande zoo vele Oudheidkundigen „ federt 

het jaar. 1647. zich. naar Domburg begaven, 

om aldaar de Gedenkftukken van de Dea Ne- 

halennia te bezichtigen, oude Penningen 

op het ftrand en elders. daaromftreeks op te 

zoeken , en niets onbeproefd te laten , om 

nog andere Oudheden van vroegere of latere 

eeuwen in den omtrek van Domburg op te 

fporen. Deze verwondering geeft echter 
geen den minsten grond, om aan de echtheid 

van ’t verhaal „ belangende de eerste ontdek- 

king: van dien Steen ,- eenigzins te twijfe- 

len. … Men weet toch, dat zeer vele oude 

epfchriften „ niec alleenlijk onder de aarde, 
maar 

nd nn dn dn 

a 
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maar ook op den platten grond, of in’ bij- 

Zondere” huizen „ derzelver: gevels,‘ binnên- 

muren ef kelders, eerst in de voorgaande 

eeuwe “ontdekt ‘wierden , ook in zulke: Lan- 

den, “die door een aantal Oudheidkundigen 
Bezocht zijn, als Ztalien , Sicilien , Spanje 
en. Egijpten. … Om geen andere voorbeelden 

te melden , ‘bekend is het aanmerkelijk op- 

fchrift ‚> onlangs te Rofette ontdekt, «en dat 

weldra de aandacht der :kundigtte mannen, 
AMEILHON , ‘SILVESTRE ‘DE SACIJ 

AKERBLAD s D' ANSSE DE VILLOISON, 

meer: anderen, naar. zich gerrokken heeft , 
zelfs in ons Vaderlaad ontbreekt-het niet vaan 

foortgelijke voorbeelden. „Dit ééne zal genoeg 

Zijn. „In de nabijheid van Leiden ‚en. nader- 

hand binnen -die. Stad , werdveen” Steen be= 

waard, langer dan zeven Rhijnlandfchevoe- 
ten en omtrent twee voeten hoog, met: een 

Latijgschropfchrift , waar in niet alleen Sep 

timius Severus en Marcus Aurelius 

Antoninus „(Caracalla) gemeld wors 

den , ven de-naam van Geta, witgefchrapt 
is’, „maar vook) de BATA VIEREN duidelijk: 

… genoemd worden. + Wie kan “bijna gelooven g 
dat zulk eerù ‘Steen en “Opfchrift eerst vin=% 
jaar? 1734: door: CANNEGIEVER is! bekomt 
gemaakt en uitgegeven ? Nog vreemder vist 

X 3 dat 
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dat dit merkwaardig gedenkftuk „ federt dien 

tijd, als verloren fcheen , en niet voor het 

einde des jaars 18or. wederom te voorfchijn 

kwam. Men kan hier over nalezen de aan- 

teekeningen van den Hoogleeraar TE wA: 

TER, in het Auarium Legatì Papenbroe- 

kiani , achter zijne Narratio de rebus Acad: 

L. B. pag. 166—179. Deze aanmerking 

firekt daar toe, om te doen zien, dat men 

aan de echtheid van den Domburg fchen Steen 
niet behoeve te twijfelen , hoe wel hij tot 

het jaar 1756. geheel onbekend gebleven was. 

3. Kort na de ontdekking van dien Steen, gaf 

de toenmalige bezitter, door eenen brief, be- 

richt daar van; zoo aan mij , als aan den Leid- 

fchen Hoogleeraar Fr. vAN OUDENDORP; 

door wien het Opfchrift aanftonds ter kennisfe 

van den beroemden CANNEGIETER gebragt 
werd. Volgens dat bericht , is de Steen om- 

trent tien duimen hoog , zeven duimen breed 

en vier duimen dik ; hij iseenigzins aschverwig „ 

gelijk de meeste gedenkftukken der Oudheid 

zijns die in ons Vaderland gevonden werden, 

naar de opmerking van GRONOVIUS, CAN- 

NEGIETER , VAN LOON en anderen, die 

dezelve hebben opgehelderd. Op den Steen ftaat 

een. Latijnsch Opfchrift , mer letters van om= 

trent één duim groot, door fommige Oudheid- 
kune pen 

pr 

tn En dd ea en ae meconden al n 
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kufidigen met den naam van Literae Unci- 

pre garvtndgi Het Opfchrift luide: 
D E AE 

BV ROR I 
NAE VOD 

vo TVM 
-E SI Tres M A Lel s 

VS PROS 
E SSVvISQVE 

De letter r aan het einde van: den naam BVRORD 

NA, als mede de letter 1'in °t midden des naams 

MALTUS zijn niet volkomen zichtbaar, doch 

door den tijd, of langs een’ anderen weg, 

minder! leesbaar geworden. 

_« Dusvis het Opfchrift in % gede bericht 
medegedeeld’, ple naderhand door D. vAn 

CRUIJSELBERGEN ,- toen bezitter van den 

Steen , in-de gehen van ’t Zeeuwfch 
Genootfchap der Wetenfchappen II. « Deel. 

bladz. 47. Onlangs'is mij verzekerd , «dat op 

den Domburgfthen Steen gelezen worde, Dr- 
AE BVRORENE QVOUL VO. .VMe oe SBCLT 
MA.JVS PRO SE SUIS. De oorfpronglijke 

Steen; die-nog voorhanden is, kan de \waare 

lezinge'beflisfen. Ik heb denzelven na het jaar 

1757: ‘tiet meer onder het oog gehad. CN 
qo % ï 4 O- 

l EN: ep Ì 

[C*)/, De Steen is door den Heer. Mr, N. c. LAMBRECHTSEN , 

% Genootfchaps Voorzitter , aan hetzelve gefchonken, en wordt in het 

Kabinet def Zeldzaamheden bewaard” Eehe zeer naatwkeurige af becle 
ding van denzelven „in natuurlijke grootte, zalmen hier achter vinden; 
bera deLezer met deze Verhandeling zal gelieven te vergelijken, K3 
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4 Over de laatfte ‘woorden van het Op- 

fchrift behoeve ik niets te zeggen „ om dat ’er 

niet bepaaldelijk naar gevraagd wordt. Ik zal 
'er evenwel dit weinige over aanmerken. De 
geleerde CANNEGIETER, in Zijne Verhan- 

delingen de Gemma Bentinckiana , item de 

Jfide ad Turnmacum inventa , nec non de Dea 

Burorina , gedrukt te Utrecht in *t jaar 

1764. «heeft aangewezen pag. 4345: dat 

rsrr zeer wel voor rsT kan genomen wor- 

en, en-dat MArIUS dezelfde naam is met 

den meer gebruikelijken marrus. Hij gist 

anders „dat men de letters MmALIUS kan 

van elkander, {cheiden , ’t zij Marr. v. s., 

Malius-Votum Solvit , ’t zij Mm. ALIVS 
Ve Sos Marcus Alius Votum, Solvit , _“t zij 

M. Ae Lie \v. S. Marcus of „Marius Animo 

Libente Votum Solvit. Ik twijfel, of alle 

deze gisfingen wel aan elk voldoen zullen. Mert 

mijne gisfing zal het, misfchien, niet gunftiger 

afloopens” Zij is deze. Zou men de woorden 

Quod Votum Efit (voor Est) of Fecit, Pro fe 

Suisque , kunnen aanvullen z. m. s. ‚ Lubens 

Merito Solwit , welk. bijvoegfel ee letteren 

Le Me 5 of s. L. Me in meer andere Opfchrif- 

ten wordt achtergelaten, gelijk bekend is, en 

ook door CANNEGIETER aangemerkt wordt, 

5 „Om nader tot de voorgeftelde vraag te 
kos 

mer 
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komen ; ‘men begeert rte ‘weten’;: welke God- 

heid. onder: desinaam ‘van Burorina geëerd 

zijs of door: de bewooners van Walcheren; 

of door aldaar verkeerende vreemdelingen. Ik- 
denk ‚niet ; -dat.- iemand zal: ‘willen ftaande 

houden „dat moAL ius een-inboorling of oor- 
fpronglijke bewooner van Walcheren zou ge- 

weest: zijn ; en dat de Zeeuwen in de vroeg-: 

fte eeuwen «zich-in den eerdiënst ‘van hunne 
Godheden “bedienden vande Latijnfche taal. 

Liever zal men-met mij van oordeel zijn , dat: 
MALIUS een vreemdeling was ‚en wel een 
Romein „ die zijne gelofte, ‘aanv zekere Go- 

dinne gedaan „ nu-betaalde, Ik onderftelle als 

eene. bekende «en door. anderen overvloediglijk 

geftaafde waarheid’, dat de Romeinen, eenen. 

tijd lang , zich in-ons Vaderland opgehouden. 

hebben. „Ooksis shet zeer ‘vermoedelijk gelijk , 
ik naderhand breeder zal zeggen ';- dat Zeeland. 

hun niet. gansch onbekend gebleven is, na 
dat zij zich. meester van. Brittannie. gemaakt 
hadden , en vans hier regelrecht over zee „ of 
door eenen omweg „ gemaklijk op-Walcheren. 

konden overfteken.> Dan, nu’ blijft de vraag 

nog ‚ welke Godin onder den naam van De 
Burorina door, den Romeinfcheù. mALIUS 
geëerd zij, of ‘tot welke foort van Godhe- 

den dezelve behoorde 2 Wil “ieniand -ftaande” 
X5 hou- 
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houden, dat men denken moet aan Ifis, Ces 

res, Diana, enz., ìk mag het lijden , maar 

late het bewijs voor zijne rekeninge. Ik ten 

minften zie geen kans, om zelfs den laagften 

trap van waarfchijnlijkheid aan zijn gevoelen 
te bezorgen. Naar mijn oordeel, moet men 

in ’t algemeen denken aan de eene of andere 
plaatfelijke Godinne, en alles hangt af van den 

oorfprong “der benaming Burorina, 
6, De vraag, door het Genootfchap voor- 

gefteld , maakt dit onderzoek noodzakelijk. 
In eenen onuitgegeven’ Latijnfchen brief las 

ik onlangs de -gisfing van F. VAN OUDEN 
DORP, dat de bijnaam Bwrorina zou kun- 

nen afgeleid worden wan de Burii, van wel- 

ken TAC1TUS, de moribus Germanonun cap. 

43.» fchrijft , Sermone cultugue Suevbs re- 

ferunt. De verzeniging der namen Burii 

en Suevi zal aanleiding tot deze gisfingen 

gegeven hebben ,… om dat de Zeeuwen in la- 

tere eeuwen door Latijnfche fchrijvers ook 
Suevi, geheten werden. Doch de vereeni- 

ging vande Burii met de Marfigni, 

Gothini, Ofi; Marcomani en Qua- 

di, toont duidelijk , dat men-die Burii zeer 

verre van Zeeland zoeken moet, en dat TA- 

c1rus met den naam Suevi zoo weinig de 
Zeeuwe bedoelt, als jurLiusS CAESAR» lid- 

d. 
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Ide Bello Gallsscap. 51., 54- en elders, of 

ook surTONiuSsS, in Augusto cap. 21., Waar 

zelfs deSùevi, naar ’troordeel van groote 

mannen,” minne plaacs-aan de U bii behoor 

ren in te-ruimen. De Heer CANNEGIETER 

vermoedde, dat de naam Burorina zijnen 

Oorfprong zou verfchuldigd zijn, of aan ee- 

nige plaats: van foortgelijken naam , in de na- 

bijheid van Domburg gelegen , doch hem, 

en ook mij,” ten eenemaal onbekend, of 

aan ’t zelfftandig woord Buur , nabuur , ge- 

buur , ‘of aan ’t werkwoord Buren „ zijne bu- 

ren bezoeken.” De gisfinge, dat Dea Buro- 

rina zou beteekenen eene Buur-godin, kwam 

ook aan: anderen niet onwaarfchijnlijk voor. 

Zie Verhand. van ’t Zeeuwsch Genootfchap 

IH. Deel bladz. 48. …Is-die-afleiding des naams 

niet te zeer gedrongen 2% En waar uit blijkt 

het , dat het werkwoord Buren reeds in de 

vroegfte eeuwen ; en wel in de gemelde be- 

teekenis, bekend is geweest? Zijn de voor- 

beelden , vit erureaus en sProntus bij= 

gebragt , om te bewijzen , dat in oude Op= 

_fchriften Buurgoden en Buurgodinnen gemeld 

worden , ‘wel boven alle bedenking , en hier 

toepasfelijk ? Voor Romcinen was Dea Pro: 

xima verftaanbaar , maar zekerlijk niet, ge- 

lijk op dezen Steen"ftaar „ Dea Burorina. + 

Meer 
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Meer behaagt mij de aanmerkinge van CAN- 
NEGIETER , Pag. 43-, dat men eenige voet- 
flappen van den naam Burorina kan vinden 
in de namen van fommige oude Steden in 
Brittannie en Gallie, als Burolevo-, Buro- 
ararus , Buro, Buronum , Burocontoro, 
Burocasfio. De twee eerstgenoemde plaatfen 
lagen in Brittannie , volgens de Tabulà Peu- 
ëingeriana. Het is jammer, dat de door- 
kundige CANNeGIETER hier van niet meer 
gezegd heeft. Zijne korte aanteekening zal 

ens , mogelijk , op ’t techte fpoor brengen, 
of ten minsten aanleiding geven, om iets 
te gisfen. Dit wil ik beproeven ; en ik zal 
in dit onderzoek trapswijze voortgaan. 

7. Het lijdt geen tegenfpraak , dat de 
Romeinen , eeuwen lang, Brittannie be- 

woonden en beheerschten, tot dat Keizer Ho- 

NoRrt1us van alle gezag over dat Land afzag. 

Het is derhalwen geen wonder, dat men 

aldaar eene verbazende meenigte van Ro- 
meinfche overblijffelen ontdekte, Zij werden 

naauwkeurig befchreven door MUSGRAVE, in 

zijn Belgium Britannicum of Antiguitates Bri- 

taano- Belgicae, door KORsLEIJ in Britan- 

wia Romana, door BURTON en GALE in 

hunne aanteekeningen op Antonini ltinerart- 

HU En vooral in een aantal geleerde Ver- 

hans 
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handelingen „ welke het Genootfchap der 

Oudheidkundigen te Londen , federc het jaar 

1770. en vervolgens, heeft uitgegeven onder 

dezen titel: Archaeslogia, or Miscellaneous 

Traës ,- relating to Antiguitij , published 

bij the Societij of Antiguaries of London. 

8. Niet minder ís het boven alle beden- 

king, dat de Romeinen zich een’ gerui- 

men tyd in de Nederlanden hebben opgehou- 

den. De getuigenisfen der oude Gefchied- 

fchrijveren zijn overbekend, Ook behoeve ik 

naauwlijks te melden de menigvuldige Romein- 

fche Oudheden , welke men in Gelderland , 

Holland , *t Sticht van Utrecht, Braband, 

Vlaanderen en elders ontdekte. Zoo verre zij 
tot ons Vaderland behooren , werden zij be- 
fchreven door sMETIUS, VAN LOON, CAN- 

NEGIETER, VAN HASSELT en anderen. Bij 
dezen kan men ook voegen de verhandeling van 

‘HEIJLEN over de oude Romeinfche Gedenk- 

_ftukken in de Oostenrijkfche Nederlanden en 

elders gevonden , in ’ IV. deel der Meémoî- 
res de Académie des Sciences de Bruxelles 
pag. 407—490.; en pr BAST in zijn Récueil 

d'Antiguitts Romaines et Gauloifes, trou 

»ées dans la Flandre, gedrukt te Gent in 1804. 

9. Het verblijf der Romeinen in, Brittan- 

nie , in dlolland en nabij gelegen plaatfen , 

ke ook 



„656 ANTWOORD: 0 vER 

ook in Brabant en Vlaanderen ‚doët ons 

vermoeden „ dar Zeeland , bijzonderlijk Wal- 
eheren ; hun niet geheellijk onbekerid zal ge- 

bleven zijn , om dat zij uit de genoemde Lan- 
den met geringe moeite derwaards konden kos 

men. Het komt mij zelfs meer dan vermoe- 

detijk voor , dat de Romeinen voet aan land 
in Walcheren gehad hebben. Ik beroepe mij 
voor eerst, op eene groote meenigte Ro- 

meinfche Períningen , onder het ftrand eu el- 

ders omtrend Domburg gevonden; door sMAL= 

LEGANGE en andere, naderhand befchreven. 

Men kan, ’tis waar; zulke Penningen. on- 
der de puinhoopen van huizen ontdekken op 

zulke plaatfen , waar de Romeinen nooit 

verkeerd hebben, Het is mogelijk , dat een 

liefhebber van Oudheden in Amerika een ka- 
binet van Romeinfche Penningen verzamelt ; 

en dat dezelve lang daar na onder de puinhoo- 
pen van zijn huis, door brand of aardbevinge 

verwoest ; op ééne plaatfe ontdekt worden. 

Dan , hier is * geval gantsch anders. … De 

Penningen werden onder den grond en zeer 

verftrooid gevonden: En, waar ook zulks 

plaats vond; oordeelden alle Oudheidkundi- 

gen te mogen beflwiten ; dat de Romeinen 

een langer of korter verblyf aldaar gehad heb- 

ken. Ook is % opmerkelijk; „dat men in de 

oves 
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overige Zeeuwfche Eilanden , en zelfs naauws 

lijks in Walcheren , behalven omtrent Dom- 
burg , geen Romeinfche Penningen heeft kun 
nen ontdekken. Hier bij komt, ten anderen; 

dat op een der Domburgfche Steenen gemeld 
wordt, Negotiator Cretarius Britans 

nicianus, die voor ’t behoud van zijne 
koopwaaren (ob merces reête confervatas) eene 
gelofte gedaan en betaald had aan Nehalèn- 

nia. Die man was zeker uit Brittannie, ’ 

zij van oorfprong een Inboorling van dat Land, 

of een Romein, aldaar gevestigd, Het laats- 
te komt mij waarfchijnlijker voor. Want hoe= 
wel de koopmanfchap in creta, door Pri- 
Nius, Zib. XVII. Hist. Nat. cap. Ó6., mar= 

ga geheten , ook van anderen , behalven de 

Romeinen , kan gedreven zijn , en de Larijn= 
fche taal eeuwen lang onder de Britten in 
gebruik geweest is, twyfele ik echter zeer, 
of men wel één voorbeeld kan aanwijzen, 
waar uit blijkt , dat eenig Opfchrift in 
de Latijnfche taal, door eenen oorfpronglij 
ken inwoonder van Brittannie , is opge 
fteld en nagelaten. Om niet te zeggen, dar 
SECUNDUS SILVANUS, in dat zelfde Op- 
fchrift voorkomende , wel Romeinfche , maar 

zekerlijk geen Brittannifche namen zijn. Ik 
zal hier, ten derden, nog bijvoegen, hoe 

zo” 
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Zosimus, Zib. IL. cap 3, verhaalt; dat aan 
het uiterste einde van Germanie de Rhijn zich 

ontlast in den Oceaan 5 dat Brittannie van. 

dit ftrand af is negen honderd ftadien, of 

omtrend achtëntwintig duitfche mijlen, en dat 

Keizer JULTAAN aldaar tachtig fchepen deed 

maken ; welke hij om leeftocht naar Brittan- 

nie zond , terwijl hij een middel vond , om 

met die fchepen , geladen uit Brittannie her- 
waards wedergekeerd, tegen ftroom den Rhijn 
op te varen. Dat men in dit verhaal , in den 

geheelen famenhang befchouwd, Zeeland niet 

moet over *t hoofd zien , is reeds voor mij 

opgemerkt. Men vergelijke de Verhandeling 

van den Heere vaN De sPIEGEL over den 

oorfprong en de historie der Vaderlandfche 

Rechten , bladz. ïr., 12. 

Alleenlijk houde men onder het oog , dat 

ik , gewagende van ’t verblijf der Romeinen 

in Walcheren, niet fpreke van den tijd, wan- 

neer JULIUS CAESAR in Brittannie geweest 

is, maar van latere dagen „ wanneer de Ro- 

meinen aldaar een vast verblijf hadden, en het 

hun aan geene gelegenheid ontbrak , om zich 

met fommige koopwaren , of tot andere oog- 

merken , naar elders te begeven. 

zo. De Romeinen , uit Brittannie naar 

Walcheren komende, fchijnen de naam van 

fom- 

‘ 
j 
À 
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fommige Godheden van daar overgebragt ; en 
hier ingevoefd te hebben. Dus kan het gele- 

gen geweest zijn met de Dea Nehalennia, 
gelijk de Meer, Baron VvAN LIJNDEN TOT 

BLITTERSWIJK ; in zijne Verhandeling over 

de Godin Nehalennia,, in ’t jaar 1796: 

gedrukt; zeer waarfchijnlijk gemaakt heeft 

Verg. van wijn in 1. Deel der DN Nalezingen 

voor de Vaderl. Historie , bladz. 12. en 134 

Onder het legen van die uitmuntende Verhan-. 

deling, dacht ik aan den Hercules Ma- 

gufanus, wiene gedachtenis ook bewaard 

is- op een’, ouden Steen , die tot heden te 

Westkappelle bewaard wordt. Men weer de 
verfchillende gevoelens der geleerden ever. den 

oorfprong. van. dien Bima, Behalven de- 

Schrijvers , aangehaald in ’ IL. Deel der Ver- 

handeling van het Zeeuwsch Genootfchap 
bladz. 41—4g., kan men inzien CANNEGIE- 

TER in zijn werk Postumus Batavie Adfertor 
pag. 137141; 152162. Ík daclit toen; of 

niet misfchien de oorfprong van den naam Ma- 

gufanus ook in Brittannie zou kunner ge: 
zocht worden. In het Ziinerariium van AN- 

TONINUS pag. 484. 4 485. ‚ leest men van ee= 

ne verblijfplaats der Romeinen; Magis ge- 

noemd 5 gelijk men aldaar dient te Het s en 

niet Magnis: Zie de aanteekeningen van 

Ì. DEEL. bf Hs; SU- 



270 ANTWOORD OVER: 

H. SURITA En P.WESSELING. Ik wil nu niet 
onderzoeken ; waar dit JMagis best gezocht 

worde , *t zij te Old Radnor, met BURTON» 

‘t zij bĳ Kenchester , met cAMDENUS en 
WESSELING, ’tzij omtrent Lidhurg , met 
BAXTER, 'tziĳ te Cwin, met sTRANGE in 

’ IV. Deel der boven aangehaalde Archeolo- 
Zia, pas. 4. en 5. Ik durve echter op de 
Brittannifche' naams-afleiding van Magufa- 

nus minder aandringen, na dat ik de ge- 

dachten van den Heer vAN LIJNDEN TOT 

BLITTERSWIJK gelezen heb in vAN WIJN'S 
Huiszistend leven 1. Deel IV. Re bladz, 

335-356. 
Liefst zoude ik den oorfprong des naams 

Burorina ook in Brittannie zoeken. In het 

meergemelde Jtfenerarium van ANTONINUS 

pag. 484., 485., vindt men, Jfcae Leg. IL. 

Augusta, Burrio, Gobannio , Magnis [Ma- 

gis] — Jter ab lsca Calleva, Burrio, 

Blestio. Het is niet onmogelijk , dat de Go- 

din Burorina haaren naam, bij verbastering 

ontleende van dat Burrium , ’t zij men met 

GALE daar door verftaat Brubege , % zij lie- 

ver Met HORSLEIJ, door WESSELING S€- 

volgd, Usk of Uske , in ’t Graaffchap Mon- 

„mouth. Met laatste behaagde ook aan HAR- 

Ris En STRANGE, gelijk blĳkt uit de ge- 

mel- 
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melde Archeologia vol. II. pag. en vol. V. 

pag. 35. faq. In -de nabijheid van Burrium 

werden zeer vele Romeinfche Penningen en 

andere Oudheden ontdekt , volgens de -berich- 

ten van HORSLEIJ en HARRIS. Indien deze 

gisfing mishaagt en geheel en al _onwaarfchijn- 

lijk voorkomt, ik- zal. dezelve zeer gaarne 

voor deze of. geene andere -gisfing „welke 

meer waarfchijnlijk is „ doen wijken. Met 
zekerheid zal men , vrees ik, niets kunnen 

bepalen; “en ’% zal altijd bij gisfen moeten 

blijven. 

rr. Indien de naam Burorina. van de ee- 

ne of andere Stad of vlek in Brittannie moet 

afgeleid worden , gelijk toch zeer vermoede- 

lijk is , ‘dan zal men deze Godin behoeren te 

rangfchikken onder de Dii Topici of Nu- 

mina Topica, wier namen af komstig zijn 

van zekere Landen, Steden, Bergen, Ri- 

vieren , Bosfchen. De voorbeelden van zul- 

ke plaatfelijke Godheden zijn: menigvuldig. 

Doorgaans is het bezwaarlijk , en fomtijds ». 
bij gebrek van oude en echte berigten, nu 
onmogelijk , den waaren oorfprong van die 

plaatfelijke naamen met-volle zekerheid aante- 

Wijzen. Dic is zelfs dan waar, als de naam 

van de eene of andere Godheid, door Grie- 

ken en ‘Romeinen “gediend “bij de- plaatfelij- 
Ye ke 
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ke benoeming gemeld ftaat. Uit eene groote 
meenigte zal ik maar twee voorbeelden bij- 

brengen. Waarom wordt Apollo in vele Op- 

fchriften , in verfcheiden Landen ontdekt, 

en bij oude Schrijvers, bijgenaamd G ran- 
nus? Men maakt gisfingen , doch blijft on- 
zeker. Zie vooral Rermarus in de geleerde 

aanteekening over Dio Casfius Zib. LXXVIL. 

Pag. 13o1., 1302. Wie is Mars Hamalarus 
of Hamalardus? De gisfingen van CANNE° 
GIETER, Jnfcript. Antig. pag. 62. , HEIJ- 
LEN, Mém. de PAcad. de Bruxelles vol, IV. 

P48.448., 449., en van anderen, zijn even 

onzeker. Nog moeilijker wordt de verklaring 
van die plaatfelijke naamen , . wanneer ’er en- 

kel voorafgaat Deus of Dea. Dus blijft 

Deus Intarabus eene onbekende Godheid. 
Zie CANNEGIETER l.c. pag. 58., 59. Nie- 

mand der kundigste Oudheidkenners wist ons 

te zeggen, wien wij verftaan moeten. door 
Veriugodummus, gemeld in een Op- 

fchrift bij sponius Miscell. Erudite Anti- 
guitatis pag. 109. Wie was Dea Hludana? 
Behalven CUPER Een ALTING, heeft CAN- 

NEGIETER » de Brittenburgo pag. 31., daar 
ever gegist, zonder evenwel iet te durven 
beflisfen. Indien de voornaamste Geleerden 

getwist hebben ever den oorfprong van Apol- 
lo's 
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bo’sbijnaam Grännus, die zóo dikwijle-vöots 
komt bij clureruss; Pag 37:; 38.3 MU: 

Raroiiuss Pad. 22, 1979.; en eldefëg Í8 
het dan wel: wonder dát wij ons moeten vers 
genoegen met enkele gisfingen omtrekit deit 

allerzeldfzamsten haam Burorind. 
zer vEn- dit brengt mij “tot het laatste gez 

deelte der opgegevene Vraag „ te weten 3 of 

de naam Burorina ook elders in eenige: Op= 

fchriften of andere overblijf feleri def “Oudtieid 

voorkomt“ Zonder fchijn van vermetele fboüt-, 

heid er ijdele groorfpraak:; durve ik hier op ; 
mét’ gehöegzaame verzekerdheid ; een ontken- 

henid ‘antwoord geven, > -… é 

‚Na deveerste ontdekking van den Domburg: 

Helkeniieend iel r jaar 1756 „hield rik de Dea 

Burorina fteeds onder-hect oog bijhet lezen 

van ‘oude Griekfche en. Lartijnfche Schrijvers, 

wan: de-voornaamste fchriften in de zoogenaam- 

de midden -eeuwen , van de beste Oudheidkun- 

dige: werken 3 als mede van onze vroegere 

en latere Gefchiedfchrijvers 3 doch Búrorina 

is mij nergens voorgekomen. Dir zelfde moet 

ik zeggen van de oude Permingen ;- die tot 

onze. kennis „gebragt zijn. . Men - doorZoc= 

ke de verzamelingen van MEDLOBARBUSs 

BEGERUS , EZ: SPANHEIM, SEGUINUS & 

VAÌLLANTS BANDURIUSs HAVERKAMP? 

N Tg LIES 
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LIEBE , WIESE, PELLERIN, en van alle 
anderen „ zoo verre zij mij bekend. zijn; maat 
ik houde. mij wel verzekerd , dat Burorina 
niet op een’ eenigen Penning zal-te vinden 
zijn. Dus is het ook gelegen met zulke wer- 
ken, die, ter opheldering van de Oudhe- 
den , “door groore mannen in ’ licht ge- 

geven zijn , vooral in de achttiende eeuw. 

Vruchteloos zal men Burorinaszoeken „ of 

in de meer bekende boeken, b. v. den 7ke- 

faurus- Antiquitatum _Romanarum ‚door 
GRAEVIUS vergaderd, en deszelfs aanhang- 

fels door DE SALLENGRE € POLENUS 4 

als mede in MONTFAUCON’s PAntiquité exe 

Pligute, en het Supplement daar van , of 

in de min bekende boeken, als het Mufeum. 
Capirolitum, Etruscum , Romanum ; Floren- 

tinum „Mazkuchellianuim ‚Cortonenften Odes- 
calcum ; het Recueil d° Antiquités door den Graaf 

DE CAIJLUS; de Vetera Monumenta in edibus 

Matthaeiorum door veNnurTi en AMADUTI- 
uss le Pitture Antiche- d' Ercolano: „In alle 

deze en foortgelijke werken, heb ik „ bij het 

doorlezen of vlugtig doorloopen „ geen-Bu- 

rorina ontmoet. Onder zoo veele duizende 
oude “Opfchriften: is“mede geen wedergade van 
het Domburgfche voorhanden. Ik beroep mij 

niet op de Registers , achter fommige. verza- 
‚ ie 
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melingen vandien aart gevoegd, om ‘dat-zij 
niet alle zoo. naauwkeurig vervaardigd. zijn, 
als die van den ontfterfelijken scaLIGERachr 
terscRUTERUS: «Men kent: het gebrekkige 

van ’t register op-’t werk van MUR ATORLUS, 
Om wel verzêkerd te zijn’, “wac al-of ‚nietin. 
de veelvuldige verzamelingen der Opfchriften 

te vinden zij, moet men-zich den lastigen ar- 

beid getroosten „om - dezelve. te doorlezen: 

Ik 4 zen van die moeite gerustelijk —ont= 

flaan, om Bwrorina te gaan-opzoeken, zoo,bij 

REINESIUS, “GRUTERUS» GUDIUS, wier 
werken meer bekend zijn , als bij-u Rr sar ves; JMa- 
nismenta Patavina), raBRemTus (Zn/criptis 

ones Antigug j, sr ON rus (Miscellanea Emdita 

Antiquitatis>s BEGERUS C Spicilegium Antiqui 

batis), MALVASTA (MJarmora,Felfinea) „ OLLI 
VERLUS (WMarmora. Pifaurenfia).,, GORLUS 

(Anfcriptiones Antique), MAEFEIUS Mufeum 

Veronenfes „MURATORTUS (Novus Thefaurus 
vei. nferiptionum) ‚Dn ONAT us(Supplementum 
ejusdem), DoNius (Infcriptiongs. Antique), 
POCOCKE (]nfcriptiones Antiqua) ë _CAS- 

TELLUS (Nova colledlio vet. Infcriptionum), 
VENUTI. (Mufoum senen: >, ODERICUS 

(Sijtlog ge veterum, Infcriptionum), _OUDEN- 
poRPIUS (Defcriptio legati Papenbroekiani), p 
SEIVERT Clnftriptiones Monumensoram Ro- 

Y 4 \ nis 
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midrorum). In het ontelbaar aantel van: ailë 
die oùde Opfchriften is ‘er niet één van Bu 
*orina. 

Ik verbeelde mij met alle recht te mogen 
Befluiten , dat Dea Burorina, tot nu toes 

„ergens bekend ftaat , dan op den Domburg 
fchen Steen. 

13. En juist hier door rijst de ikea 
van dien Steen bij alle liefhebbersen hoog= 

fehatters der Oudheden. Men fteld: een’ hoo= 

gen prijs op Penningen, die eenig in hun foort 

zijn, en waar op de naam van eene anders 

min bekende Stad gemeld wordt ; en dus 
Ook op oude Opfchriften, in welke de ge= 

dachtenis van fommige ‘Heidenfche Godheden3 
van elders naauwlijks of in ’t geheel niet be= 

kend ; is bewaard gebleven. Men vergelijke 

BIMARD DE LÁ BASTIE in zijne verhanides 
ling over fommige onbekende Goden , ge- 
plaatst voor het I. Deel van den Zhefaurus 
Fnftriptionum van MURATORIUS,; pag. 49 
65. En zouden dan beminnaars van Oud- 

heden ; die in ons Vaderland ontdekt zijn 3 

of tot hetzelve behooren , onverfchillig kuns 

nén blijven omtrent den Domburgfchen Steen 3 

op welken alleen , zoo veel men weet, ze- 

kere Dea Burorina vermeld wordt; als in 

Vroegere eeuwen geëerbiedigd;* zij in Wal- 
châ- 



DE DEA BURORIN A 277 

cheren, ’t zij in Brittannie, of wel in 

beide Landen ? 

Het is uit dien hoofde zeer te wenfchen , 

dat de tegenwoordige Bezitter „ wie hij ook 
moge zijn, de noodige zorg dragen zal , dat 
dit bij uitftek zeldfaam gederkftuk der Oud- 
heid , bij ’s Mans leven of na zijnen dood , 

‚ergens geplaatst word, waar het der verge- 
telheid onttrokken zal blijven , en geen ge- 

vaar loopen , om, vroeger of later , in 
vreemde handen en buiten ons Vaderland te 

gemken. -C%) 

Wit liefde voor de Oudheid. 

NA SCHR REE He 

De opfteller van dit Antwoord verzuimde 

opzetlijk , zijnen naam in een verzegeld 

billet, volgens de bekende wet , bij zijne 

verhandeling te zenden, om dat hij begeerde 

in ’* geheel onbekend te blijven, en zelfs 

geen den minsten fchijn geven wilde, dat 

ig hij 

[C*) /’Er is voor gezorgd: men aie de aanteekeniog op blade 

zijde 259. Ki] 
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hij eenen toeleg had, om naar den uitgeloof- 
den Eerpenning te dingen. Liefde voor de 
Oudheden. van ’t Vaderland was de eenige 
drijfveer van zijn gefchrijf ; en zijn voornaam 
doelwit was, anderen meer optewekken „ 
dat zij hunne grootere kundigheden in dit vak 
van letteroefeningen wilden: befteden ter op- 
heldering van den Domburgfchen Steen. 

Wordt dit oogmerk bereikt, dan zal de 
fchrijver van dice Antwoord zich genoeg be- 
loond rekenen. | | 

Cuahae? 
14 Pis, 

. 
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